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ٖٓ طـخٍد حُل٤خس 

                                                                                      ٤َُِٛ رٖ حر٢ ٠ِٔٓ 

٠ََُٓ:    امذػسًف ةامشاغس ك٤ٌْ حُ٘ؼَحء ك٢ . ٤َُٛ رٖ أر٢ ٠ِٔٓ ٍر٤ؼش رٖ ٍرخف ح٢ُِٗٔ، ٖٓ 

. حُـخ٤ِٛش ٝك٢ أثٔش ح٧ىد ٖٓ ٣ل٠ِّٚ ػ٠ِ ٗؼَحء حُؼَد ًخكش

ًخٕ أرٞٙ ٗخػَحً، ٝهخُٚ ٗخػَحً، ٝأهظٚ : ًخٕ ٤َُِٛ ٖٓ حُ٘ؼَ ٓخ ُْ ٣ٌٖ ُـ٤َٙ: هخٍ حرٖ ح٧ػَحر٢

. ٠ِٔٓ ٗخػَس، ٝحر٘خٙ ًؼذ ٝرـ٤َ ٗخػ٣َٖ، ٝأهظٚ حُو٘ٔخء ٗخػَس

٣٘ش ر٘ٞحك٢ حُٔي٣٘ش ًٝخٕ ٣و٤ْ ك٢ حُلخؿَ  َِ ُٓ ، ٝحٓظَٔ ر٘ٞٙ ك٤ٚ رؼي (ٖٓ ى٣خٍ ٗـي)ُٝي ك٢ ر٬ى 

. ح٬ٓ٩ّ

٠ّٔ : ه٤َ ، أَٜٗ (حُل٤ُٞخص)ًخٕ ٣٘ظْ حُو٤ٜيس ك٢ َٜٗ ٣ٝ٘ولٜخ ٣ٌٜٝرٜخ ك٢ ٓ٘ش كٌخٗض هٜخثيٙ طٔ

: ٗؼَٙ ٓؼِوظٚ حُظ٢ ٓطِؼٜخ

. إ أر٤خطٚ ك٢ آهَٛخ ط٘زٚ ٬ًّ ح٧ٗز٤خء: ٣ٝوخٍ .   أٖٓ أّ أٝك٠ ىٓ٘ش ُْ طٌِْ 

انًُبعجخ 

  :

 ًر٤خٕ ر٤ٖ َّٟٝ كَد ٗ٘زض ٝهي ًر٤خٕ، ٖٓ َٓس ر٢٘ ك٢ ٗخ٫ًُ  ح٢ُِٗٔ ٠ِٔٓ أر٢ رٖ ٤َُٛ ًخٕ

 حٓظَٔص ٝهي ًر٤خٕ ر٢٘ ٖٓ ٝؿ٤َٙ ٛٞ ر٘خٍٛخ ٤َُٛ حٛط٠ِ ٝحُـزَحء ىحكْ رلَد ػَكض ٝػزْ

 ٍؿزش ًُي ٝٝحكن حُِْٔ ا٠ُ حُلَد طِي ٜٗخ٣ش ك٢ ػزْ ٓخُض ٝهي ح٤ُٖ٘ٔ، ٖٓ ػَ٘حص حُلَد طِي

 رٖ َّٛ ٛٔخ ٝحَُؿ٬ٕ ًٝر٤خٕ، ػزْ ر٤ٖ حُِٜق ك٢ كخ٬ٟٕ ٍؿ٬ٕ كٔؼ٠ حٌُر٤خ٤٤ٖٗ، َٓس ر٢٘ ٖٓ

 حَُؿ٤ِٖ ر٣ٌٜٖ ٤َُٛ كؤػـذ رؼ٤َ، آ٫ف ػ٬ػش رِـض حُظ٢ حُي٣خص كـٔؼخ ػٞف، رٖ ٝحُلخٍع ٓ٘خٕ

 ػ٠ِ ٓؼظٜٔخ ٣لغ ٝحُظ٢ أٍٝىٗخٛخ حُظ٢ حُلٌْ رٌٜٙ هظٜٔخ ٝهي ٓؼِوظٚ، ٢ٛ ٣ٞ١ِش رو٤ٜيس ٝٓيكٜٔخ

 .حُِٜق

 :        ٝٛٞ ٣ٔيف حَُؿ٤ِٖ روُٞٚ ك٢ ٌٛٙ حُٔؼِوش  
 ِّ ََ ز ُٓ َٝ  ٍَ َٓل٤  ٖ ِٓ  ٍٍ َِّ كخ ًُ ِؿيطُٔخ            َػ٠ِ  ُٝ  ِٕ ٤ِّيح َٔ َْ حُ ٤َٔ٣٘خً َُِ٘ؼ

 ِْ ِ٘ ٘ َٓ  ََ َىهّٞح ر٤ََُْٜ٘ ِػط َٝ َٕ رَؼَيٓخ         طَلخٗٞح  ًُر٤خ َٝ ًظُٔخ َػزٔخً  ٍَ طَيح

 

انُص  

ــــــٖ حَُل٤خسِ  طٌَخ٤ُقَ  َٓجِٔضُ .1 َٓ َٖ    - - -       ٣َِؼٖ َٝ ِّ  - َُيَ  أَرـــخ ٫-  َك٫ًٞ  ػَٔخ٤ٗ  ٣َٔـؤَ

2. ُْ أَػَِ َٝ  َْ ِّ  ِػِــــــــ ِْ  ح٤َُـٞ ح٧َٓ ٢    - - -       هَزَُِٚ  َٝ ٌَِّ٘٘ َُ ِْ  َػٖ َٝ  َػ٢ٔ َؿيٍ  ك٢ ٓخ ِػِ

3.ٖ َٓ َٝ  َِ ؼَٝفَ  ٣َـَؼ َٔ ٖ حُ ِٓ  ِٕ ِٚ    ىٝ ِٟ ٓـــــٖ    ٣َلَُِٙ   - - - ِػَ َْ  ٣َظَّنِ  ٫ َٝ ظ َ٘ ِْ  حُ  ٣ُ٘ظَ

ـــٖ.4 َٓ ٍَ  ًح ٣َـــــــيُ  َٝ ِٚ  ك٤ََزَوَ ك٠َ ِٚ    َػ٠ِ- - -     رِل٠َـِِ ِٓ َٖ  هَٞ ِْ  َػُ٘ٚ  ٣ُٔظَــــ ٣ٌُٓـَ َٝ 

ـــٖ.5 َٓ ٤َِّ٘شِ  أَٓزخدَ  ٛــــخدَ  َٝ َٔ َُٞ    - - -      ٣َِوَـــــٜخ حُ َٝ  َّ َٔٔخءِ  أَٓزخدَ  ٍح ِْ  حُ َّ ُِٔــــ رِ

6.ّ َٝف فِ ـــــــَٝ َُ ْؼ َٔ َِ حُ َؼ ـْ ِّ  - - -       ٍِ ــْ ١ َؿ٢ــــْٕ ٣َ ٣ََ٘ي َٝ  ِٚ ًَٓخً َػ٤َِْ ُيُٙ  ْٔ ْٖ َك ٌُ َ٣ ِٚ ِِـ ْٛ   أَ

ــــــٖ.7 َٓ َِد َٝ ـذ ٣َـظَ ِٔ حً  ٣َل ّٝ ي٣وَُٚ  َػُي ــٖ  - - -     َٛ َٓ َٝ   ٫ ّ َِّ ٌَ ُ٣  َُٚٔ ِّ  ٫ َٗل ََّ ــــــ ٌَ ُ٣ 

ٜٔـخ.8 َٓ َٝ ٌُٖ َِةٍ  ِػ٘يَ  طَ ـــــــٖ حِٓ إِ- - -      َه٤ِوَشٍ  ِٓ َٝ ِّ  َػ٠ِ طَول٠ هخَُٜخ     ِْ  حُ٘خ  طُؼَِ

 كـِْ ٣زـن ا٫ ٍٛٞس حُِلْ ٝحُــيّ- - -     ُٔـخٕ حُـلـظ٠ ٜٗـق ٜٝٗـق كـــئحىٙ   . 9
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  :لرؾهٙ الانششػ

- ثمانٌن حوال- - -  سبمت تكالٌؾ الحٌاة ومن ٌعش - 1   

 ٌسؤم - الأبالك 

انًفشداد

: 

- أكٞحٍ  (ؽ)ػخٓخ : ك٫ٞ - حُل٤ٞحص  (ؽ): حُل٤خس - ط٤ٌِق  (ّ)ٓ٘وخص : طٌخ٤ُق - حٗظوض × ِِٓض : ٓجٔض 

. ٣َٔ : ٣ٔؤّ - ىػخء رلوي ح٧د :  ٫ أرخ ُي 

: انششػ

ٓ٘خم حُل٤خس ٝٗيحثيٛخ ، ٖٝٓ ػخٕ ػٔخ٤ٖٗ ٓظخػذ ُٝوي ِِٓض :٣ظليع حُ٘خػَ ػٖ طـَرظٚ ك٢ حُل٤خس هخث٬ - 

ََّ حٌُزَ ٫ ٓلخُش . .ٓ٘ش ٓ

  :أنٕاٌ انغًبل

ٝعش . ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ  (حُن٤ن ٝحَُِٔ )ٟٝٙفلش ػٖ .(ً٘خ٣ش)(:ٓجٔض طٌخ٤ُق حُل٤خس )-

 .حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ 

 ػْ كزف حُٔؾزٚ رٚ ؽ٢ء ٓخد١ ٣لظخؽ ُظٌخ٤ُقدك٤غ فٞس حُل٤خس (.حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش)(:طٌخ٤ُق حُل٤خس )-

 .، ُِظـغ٤ْ  (طٌخ٤ُق)ٝؿخء رؾ٠ء ٖٓ ُٞحصٓٚ ٝٛٞ ًِٔش 
٣ؼ٤ش حُزٖٛ ٣ٝئًذ  (٣ؼؼ )ا٠ُ م٤ٔش حُـخثذ (عجٔض)رخ٫ٗظوخٍ ٖٓ م٤ٔش حُٔظٌِْ  . (حُظلخص ( : )ك٢ حُز٤ض) - 

 .حُٔؼ٠٘

ٝٛٞ أعِٞد , أعِٞد خزشٟ ؿشمٚ حُظوش٣ش ٣ٝـشٟ ٓـشٟ حُلٌٔش  : (ٝ ٖٓ ٣ؼٖ ػٔخ٤ٖٗ ك٫ٞ ٣ٔؤّ) - 

 .ؽشه ُِظ٤ًٞذ ، ٝك٤ٚ طؼ٤َِ ُٔخ هزِٜخ 

 .أعِٞد خزش١ ُلظخ اٗؾخث٢ ٓؼ٠٘ ؿشمٚ حُذػخء رلوذ ح٧د  : (٫ أرخ ُي) - 

 .رخ٫ػظشحك ، ُِظ٘ز٤ٚ . (اه٘خد) : (٫ أرخ ُي) - 

 . ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٚ : (٣ٔؤّ ) - 

 . ٝح٩كغخط رخُٜ٘خ٣شٝحُن٤ن طؼز٤ش ٣ٞك٢ رخ٤ُؤط  : (ٓجٔض) - 

 .خزش١ ُِظوش٣ش ٝ حُظ٤ًٞذ ٣ٝـشٟ ٓـشٟ حُلٌٔش : (أِٓٞد حُز٤ض ) - 

ولكننى عن علم ما - - - وأعلُم علَم الٌوِم واألمس قبله - 2

فى ؼد عمى  

انًفشداد

: 

. ػخُْ ، ر٤َٜ × ؿخَٛ : ػ٢ٔ - أؿَٜ × أىٍٟ ٝأك٢٤ : أػِْ 

: انششػ

 ، ك٬ ٣ؼِْ ١ ػ٢ٔ حُوِذ ػٖ ح٩كخ١ش رٔخ ٛٞ ٓ٘ظظَ ٝ ٓظٞهغٕٝهي ٣ل٢٤ ػ٢ِٔ رٔخ ٠٠ٓ ٝٓخ ك٠َ ٌُٖٝ- 

 .حُـ٤ذ ا٫ هللا
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  :أنٕاٌ انغًبل

(  -٢ ٌََُِّ٘٘ ِْ  َػٖ َٝ ك٤غ أهِن  (ػـض ح٩ٗغخٕ ػٖ ٓؼشكش حُـ٤ذ )ٟٝٙ ػٖ فلش (.ً٘خ٣ش(: )َػ٢ٔ َؿيٍ  ك٢ ٓخ ِػِ

 .ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ. ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ 

 ػْ كزف حُٔؾزٚ ٝفشف رخ٩ٗٔخٕ حُؼ٠ٔ ح٩ٗٔخٕ حُـخَٛك٤غ ٍٛٞ (.حعظؼخسس طقش٣ل٤ش)(:ػ٠ٔ-  )

 .رخُٔؾزٚ رٚ ، ُِظٞم٤ق  
ٝأسحد حٌَُ ٝٛٞ  (ح٧ٓظ)ػٖ حُٔخم٠ ػ٬هظٚ حُـض٣جش ، ك٤غ أهِن حُـضء ٝٛٞ (. ٓـخُ ََٓٓ : )( ح٧ْٓ)-  

 .، ٝعش حُـٔخٍ ح٣٩ـخص ٝحُذهش ك٢ حخظ٤خس حُؼ٬هش  (حُٔخم٠ ًِٚ رٔخ ك٤ٚ ح٧ٓظ)

ٝأسحد حٌَُ ٝٛٞ  (حُـذ)ػٖ حُٔغظوزَ ػ٬هظٚ حُـض٣جش ، ك٤غ أهِن حُـضء ٝٛٞ (. ٓـخُ ََٓٓ : )( ؿي)-  

 .، ٝعش حُـٔخٍ ح٣٩ـخص ٝحُذهش ك٢ حخظ٤خس حُؼ٬هش   (حُٔغظوزَ ًِٚ رٔخ ك٤ٚ حُـذ)
 .٣ٞمق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزشصٙ ٣ٝئًذٙ رخُظنخد (. ١زخم : )(  ح٧ْٓ–ح٤ُّٞ ) -  

 .٣ؼط٠ ؿشعخ ٓٞع٤و٤خ ٣طشد ح٧رٕ ٣ٝلشى حُزٖٛ (.  ؿ٘خّ حٗظوخم ٗخهٚ : )(  ػِْ–أػِْ  ) - 

٣ؼط٠ ؿشعخ .  (ؿ٘خّ ٗخهٚ)ٝ  .٣ٞمق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزشصٙ ٣ٝئًذٙ رخُظنخد(. ١زخم : )(  ػ٢ٔ–ػِْ )  - 

 .ٓٞع٤و٤خ ٣طشد ح٧رٕ ٣ٝلشى حُزٖٛ 

 .طٞمق حُٔؼ٠٘ ٝطزشصٙ ٝطئًذٙ رخُظنخد (. ٓوخرِش : )( ر٤ٖ ٗطَٟ حُز٤ض) -  

 .كشف حعظذسحى ٣ٔ٘غ حُٞهٞع ك٢ حُلْٜ حُخخه٢ء  : (٢ٌُ٘٘ )- 

 .حعْ ٓٞفٍٞ ٣ل٤ذ حُؼّٔٞ ُٝؾٍٔٞ ٝ حُؼّٔٞ  : (ٓخ) - 

إٔ ح٧ٓظ ) كٖٔ حُٔؼِّٞ  ُْٝ ٣نق ؿذ٣ذح، أمؼق حُٔؼ٠٘ (ك٘ٞ)كل٤ٜخ  (.هزِٚ) ػخد حُ٘وخى ػ٤ِٚ ًِٔش  - 

٧ٕ ح٩ٗغخٕ ٫ ٣ؼِْ ٖٓ ٣ٞٓٚ ا٫ ٓخ ٓن٠ ، أٓخ ٓخ رو٠ ٖٓ ٣ٞٓٚ كٜٞ  (ح٤ُّٞ)،ًٔخ ػخرٞح ػ٤ِٚ ًِٔش .(هزَ ح٤ُّٞ

ٝأػِْ ٓخ ٓخم٠ ٖٓ ح٤ُّٞ )ٝأسٟ إٔ حُؾخػش آػش ح٣٩ـخص رخُلزف ٤ُؼ٤ش ٣ٝلشى حُزٖٛ ، ٝأفَ ح٬ٌُّ . ٣ـِٜٚ

 (....ٝح٧ٓظ هزِٚ 

. هز١َ ُِظو٣ََ ٝ حُظ٤ًٞي ٣ٝـَٟ ٓـَٟ حُلٌٔش : (أِٓٞد حُز٤ض ) - 

ٌفـره ومن - - -  ومن ٌجعل المعروؾ من دون عرضه  - 3

ٌُشـتم   الٌتـق الشـتم 

انًفشداد

: 

أٓخّ ٝحُٔوٜٞى كٔخ٣ش ٝٛٞٗخ : ىٕٝ - حٌَُٔ٘ × ح٩كٔخٕ ٝحٌَُّ ٝحُو٤َ : حُٔؼَٝف - ٠٣غ ٝ ٣لؼَ : ٣ـؼَ 

٣ظـ٘ذ ٣ٝوخف : ٣ظن - ٤٠٣ؼٚ × ٣ل٤ٔٚ ٝ ٣للظٚ : ٣لَٙ -  أػَحٝ  (ؽ)َٗكٚ : ػَٟٚ -  هِق ×

. حُٔيف × حُٔذ : حُ٘ظْ - ٣ٞحؿٚ × ٣ٝظلخ٠ٗ 

 :انششػ

ٓؼَٝف ػَٝ ػَٟٚ ٌُِّ ٝحُ٘ظْ ٖٝٓ ٫ حٍ ، ٖٝٓ روَ د َٝٗكٚٓؼَٝف ٛخٕ ػَٟٚحٍٕ ٖٓ رٌٍ ا- 

 . ٣ٝٔذ ٣ِٝؼ٣ٖظن ٗظْ حُ٘خّ ا٣خٙ ٣٘ظ٣ْظـ٘ذ ٝ 

  :أنٕاٌ انغًبل

. ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ  (حُـٞد ٝحٌُشّ ٝكؼَ حُخ٤شحص )ٟٝٙ ػٖ فلش (.ً٘خ٣ش(: )حُز٤ض ًِٚ-  )

 .ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ
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٣قخٕ، ػْ ؽ٢ء ٓخد١ د حُؼشكك٤غ فٞس (.حعظؼخسس ٤ٌ٘ٓش)(:ٖٝٓ ٣ـؼَ حُٔؼَٝف ٖٓ ىٕٝ ػَٟٚ-  )

 .، ُِظـغ٤ْ  (دٕٝ)كزف حُٔؾزٚ رٚ ٝؿخء رؾ٠ء ٖٓ ُٞحصٓٚ ٝٛٞ ًِٔش 

 ػْ كزف حُٔؾزٚ رٚ ٝؿخء ،٣ٞكش ٣ٝقخٕؽ٢ء ٓخد١ د حُؼشكك٤غ فٞس (.حعظؼخسس ٤ٌ٘ٓش)(:٣لَٙ-  )

 .، ُِظـغ٤ْ  (٣لشٙ)رؾ٠ء ٖٓ ُٞحصٓٚ ٝٛٞ ًِٔش 

 ػْ كزف حُٔؾزٚ رٚ ٝؿخء   ٣ـذ حطوخإٙؽ٢ء ٓخد١ د حُؾظْ ك٤غ فٞس (.حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش)(:٣ظو٠ حُ٘ظْ-  )

 .، ُِظـغ٤ْ  (٣ظو٠)رؾ٠ء ٖٓ ُٞحصٓٚ ٝٛٞ ًِٔش 

 .٣ؼط٠ ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خ ٣طَد ح٧ًٕ ٣ٝلَى حٌُٖٛ (.  ؿ٘خّ حٗظوخم ٗخهٚ : )( ٣٘ظْ- حُ٘ظْ  ) - 

 - (ٖ َٓ َٝ  َِ ؼَٝفَ  ٣َـَؼ َٔ ٖ حُ ِٓ  ِٕ ِٚ ٣َلَُِٙ  ىٝ ِٟ ٝحٓظويحّ أِٓٞد ١َٗ . أِٓٞد ١َٗ ُِظو٣ََ ٝ حُظ٤ًٞي : (ِػَ

 .ُز٤خٕ إٔ حُـِحء ٖٓ ؿْ٘ حُؼَٔ 
. ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٚ  : (٣لَٙ ) - 

. ٓؼَكش ُِؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ : (حُٔؼَٝف) - 

. ٝك٤ٚ ا٣ـخُ رلٌف حُلخػَ ُِؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ . ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٚ  : (٣٘ظْ ) - 

. هز١َ ُِٜ٘ق ُِٝظو٣ََ ٝ حُظ٤ًٞي ٣ٝـَٟ ٓـَٟ حُلٌٔش : (أِٓٞد حُز٤ض ) - 

على قومه - - -  ومن ٌك ذافضل فٌبخل بفضله  - 4   

ٌُستؽن عنه وٌذّمم  

انًفشداد

: 

 (ؽ)حْٓ ٖٓ ح٧ٓٔخء حُؤٔش رٔؼ٠٘ ٛخكذ :  ًح -أِٜٛخ ٣ٌٖ ٫ٝ ٣ـُٞ حُلٌف ا٫ ػ٘ي ؿِّ ٣ٌٕٞ : ٣ي 

حُو٤َ ٝ  كٔخٕ ٝ،ح٩ حُٔخٍ حُِحثي ػٖ كخؿش ح٩ٗٔخٕ:  ك٠َ -٣ظل٠َ ٣ٝـٞى × ٣ٔٔي ٣ٝٔ٘غ : ٣زوَ- ًٝٝ 

 . ٣ٔيف × ٣ٜخٕ ٝطوَ ًَحٓظٚ :  ٣ٌْٓ  -٣ُظَى ٣َُٜٝٔ :٣ٔظـٖ-  أك٠خٍ ٝك٠ٍٞ (ؽ)ٗوٜخٕ × ح٣ُِخىس 

 :انششػ

 .ٝٙ ًّٝهٞٓٚ  حٓظـ٢٘ ػ٘ٚ  ػ٠ِ هٖٞٓٚٓ ًخٕ ًح ك٠َ ٝٓخٍ كزوَ رٚ- 

  :أنٕاٌ انغًبل

ٝعش . ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ  (حُـ٠٘ أٝ حُؼشٟ )ٟٝٙ ػٖ ٓٞفٞف (.ً٘خ٣ش(: )ًح ك٠َ-  )

 .حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ

 ٝؿخء ٤٣زخَ رٚ  ػْ كزف حُٔؾزٚ رٚؽ٢ء ٓخد١ د حُلنَك٤غ فٞس (.حعظؼخسس ٤ٌ٘ٓش)(:٣زوَ رل٠ِٚ-  )

 .ٝطٞك٠ روزق حُزخَ ٝحُظ٘ل٤ش ٓ٘ٚ . رؾ٠ء ٖٓ ُٞحصٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ ٣زخَ ، ُِظـغ٤ْ 

. ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ  (ًشح٤ٛش حُ٘خط ُِزخ٤َ )ٟٝٙ ػٖ فلش (.ً٘خ٣ش(: )٣ٔظـٖ ػ٘ٚ ٣ٌْٝٓ-  )

 .ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ
. ٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزَُٙ ٣ٝئًيٙ رخُظ٠خى (. ١زخم : )( ٣زوَ- ًح ك٠َ ) -  

. ٣ل٤ي حُلٞه٤ش ٝحُؼِٞ ٝ حُظلٞم ٝحُظل٠َ ػ٠ِ هٞٓٚ  : ( كَف حُـَ ػ٠ِ) -  

. ٝحٓظويحّ أِٓٞد ١َٗ ُز٤خٕ إٔ حُـِحء ٖٓ ؿْ٘ حُؼَٔ . أِٓٞد ١َٗ  ُِظو٣ََ ٝحُظ٤ًٞي : (حُز٤ض ) - 

 ٗظ٤ـش ٓظَطزش ػ٠ِ ٓخ هزِٚ ،٠ٛٝ أكؼخٍ ٠ٓخٍػش ُِظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ ٝحٓظل٠خٍ (:٣ٔظـٖ ػ٘ٚ ٣ٌْٝٓ-  )

. حٍُٜٞس

. هز١َ ُِٜ٘ق ُِٝظو٣ََ ٝ حُظ٤ًٞي ٣ٝـَٟ ٓـَٟ حُلٌٔش : (أِٓٞد حُز٤ض ) - 
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وإن ٌرَق أسباب السماء بُسلم  - - - ومن هاب أسباب المنٌة ٌنلنه - 5   

 :انًفشداد

: ٣ِ٘٘ٚ - حُل٤خس × حُٔ٘خ٣خ  (ؽ)حُٔٞص : ح٤ُ٘ٔش - ٓزذ (ّ)ػٞحَٓ : أٓزخد - أٖٓ × هخف ٝه٠٘ : ٛخد 

 (ؽ)حُيٍؽ ٝٛٞ ٤ِٓٝش ُِٜؼٞى ٝ حُٜز١ٞ : ِْٓ -  ٣ٜؼي : ٣َم -  ٣لويٛخ × ٣لِٜٖ ػ٤ِٚ ٝحُٔوٜٞى ٣ٔض 

 ْ٬ُْٓ ٝ ٤ُ٬ٓ . 

 :انششػ

 حُٔٔخء ا٠ُ حُٜؼٞى ٍحّ ُٝٞ ٗلؼخ ا٣خٛخ ٤ٛٝزظٚ هٞكٚ ػ٤ِٚ ٣ـي ُْٝ ٗخُظٚ حُٔ٘خ٣خ أٓزخد ٝٛخد هخف ٖٓ- 

 .، كخُٔٞص ٫ ٓلَ ٓ٘ٚ  ٜٓ٘خ كَحٍح

  :أنٕاٌ انغًبل

ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد  (كظ٤ٔش حُٔٞص أٝ إٔ حُٔٞص ٜٗخ٣ش ًَ ك٠ )ٟٝٙ ػٖ فلش (.ً٘خ٣ش(: )حُز٤ض ًِٚ-  )

 .ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ. ٫صّ ٓؼ٘خٙ 

 رٞكؼ ًخعش ٣ٜخرٚ ػْ كزف حُٔؾزٚ رٚ أعزخد ح٤ُ٘ٔش ك٤غ فٞس (.حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش)(:ٛخد أٓزخد ح٤ُ٘ٔش-  )

 .ٝطٞك٠ روزق حُـزٖ ٝحُظ٘ل٤ش ٓ٘ٚ . ٝؿخء رؾ٠ء ٖٓ ُٞحصٓش ٝٛٞ حُلؼَ ٛخد ، ُِظـغ٤ْ 

 ٝؿخء رٞكؼ ًخعش ٣٘خٍ كش٣غظٚ ػْ كزف حُٔؾزٚ رٚ أعزخد ح٤ُ٘ٔش ك٤غ فٞس (.حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش)(:٣ِ٘٘ٚ-  )

 . ٝطٞك٠ روٞس حُٔٞص ٝمؼق ح٩ٗغخٕ أٓخٓٚ. رؾ٠ء ٖٓ ُٞحصٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ ٣ِ٘٘ٚ ، ُِظـغ٤ْ 

 حُغٔخء رز٤ض ٣قؼذ ُٚ رغِْ ػْ كزف حُٔؾزٚ رٚك٤غ فٞس (.حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش)(:٣َم أٓزخد حُٔٔخء رِْٔ-  )

 .ٝطٞك٠ رخعظلخُش حُٜشٝد ٖٓ حُٔٞص . ٝؿخء رؾ٠ء ٖٓ ُٞحصٓش ٝٛٞ ًِٔش عِْ ، ُِظـغ٤ْ 

. رغِْ ػْ كزف حُٔؾزٚ ٝفشف رخُٔؾزٚ رٚ ، ُِظـغ٤ْ  ح٧عزخد ٝحُٞعخثَ ك٤غ فٞس (.حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش)(:ِْٓ-  )

 .طلشى حُزٖٛ ٝطـزد ح٫ٗظزخٙ (.َٓحػخس ٗظ٤َ)(:ِْٓ- ٣َم -  )
. أِٓٞد ١َٗ  ُِظو٣ََ ٝحُظ٤ًٞي : (حُز٤ض ) - 

. كَف ١َٗ ٣ل٤ي ح٫ٓظزؼخى ٝح٫ٓظلخُش  : (ُٞ) - 

. هز١َ ُِٜ٘ق ُِٝظو٣ََ ٝ حُظ٤ًٞي ٣ٝـَٟ ٓـَٟ حُلٌٔش : (أِٓٞد حُز٤ض ) - 

أهله ٌكن حمده ذما - - - ومن ٌجعل المعروؾ فى ؼٌر- 6   

علٌه وٌندم  

انًفشداد

: 

 .٣لَف × ٣ظلَٔ : ٣٘يّ - ٓيف × ٛـخء  ٝ ُّٞ : ًٓخ - ؿلٞى × ٌَٗٙ : كٔيٙ - حٌَُٔ٘ × ًَ ػَٔ ه٤َ : حُٔؼَٝف 

 :انششػ

َّّ ُْٝ ٣لٔي   -  ًُ  .ك٤٘يّ ػ٠ِ اكٔخٗٚ ك٢ ؿ٤َ ٟٓٞؼٚ, ٖٓ أكٖٔ ا٠ُ ٖٓ ُْ ٣ٌٖ أ٬ٛ ُ٪كٔخٕ ا٤ُٚ ٝح٫ٓظ٘خٕ ػ٤ِٚ ، 

  :أنٕاٌ انغًبل

. ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ  (مشٝسس كغٖ حُظقشف )ٟٝٙ ػٖ فلش (.ً٘خ٣ش(: )حُز٤ض ًِٚ-  )

 .ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ
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رؾ٠ء ٓخدٟ ٣ؼط٠ ٣ٝٔ٘ق ػْ  حُٔؼشٝف ك٤غ فٞس (.حعظؼخسس ٤ٌ٘ٓش)(:ٖٓ ٣ـؼَ حُٔؼَٝف ك٢ ؿ٤َ أِٛٚ-  )

 .ٝطٞك٠ رخُـلِش ٝعٞء حُظقشف. ٝؿخء رؾ٠ء ٖٓ ُٞحصٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ ٣ـؼَ ، ُِظـغ٤ْ  كزف حُٔؾزٚ رٚ

   .حُلٔذ ك٢ ؿ٤ش ٓٞمؼٚ رخُزّ ، ُِظٞم٤ق ك٤غ فٞس(.طؾز٤ٚ ر٤ِؾ)(:٣ٌٖ كٔيٙ ًٓخ-  )
. ٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزَُٙ ٣ٝئًيٙ رخُظ٠خى (. ١زخم : )( ًٓخ-  كٔيٙ ) -  

. ُِظلو٤َ ( ًٓخ)ٝط٤ٌَ٘ . ٧ٗٚ ٗظ٤ـش ٓظَطزش ػ٤ِٚ  : ( ػطق ٣٘يّ ػ٠ِ ٣ٌّ) -  

 .ٝحعظخذحّ أعِٞد ؽشه ُز٤خٕ إٔ حُـضحء ٖٓ ؿ٘ظ حُؼَٔ  .ُِظوش٣ش ٝحُظ٤ًٞذأِٓٞد ١َٗ   : (حُز٤ض )- 

 .ُِ٘قق ُِٝظوش٣ش ٝ حُظ٤ًٞذ ٣ٝـشٟ ٓـشٟ حُلٌٔشهز١َ  : (أِٓٞد حُز٤ض )- 

 ال َوَمــــــــن- - -  ومن ٌؽترْب ٌحٍسب عدوا صدٌقه- 7  

م ِم  ال َنفَسهُ  ٌَُكرِّ ٌَُكرَّ

انًفشداد

: 

 ٣ٜٕٞ : ٣ٌَّ -  ك٤ِلخ ٝ ٛي٣وخ × أػيحء  (ؽ)هٜٔخ ًٝخٍٛخ : ػيٝح - ٬٣ُّ ٝ ٣و٤ْ × ٣لخٍم : ٣ـظَد 

 .ٗلّٞ ٝأٗلْ  (ؽ)ًحطٚ : ٗلٔٚ  - ٤ٜ٣ٖ× ٝ ٣للع 

 :انششػ

 ٗلٔٚ ٣ٜٖ ٝ ٣ٌَّ ُْ ٣ٖٓٝظٖ ك٢ ؿَرظٚ حُؼيٝ ٛي٣وخ ُٚ ، ٣ِظزْ ػ٤ِٚ ح٧َٓ فٖٓ ٣لخٍم أِٛٚ ١ٝٝ٘ٚ - 

 .أكي ٖٓ حُ٘خّ  ٣ٌَٓٚ ٝ حُٜـخثَ ُْ حُيٗخ٣خ رلؼَ حٌُٔخٍّ ٝحُزؼي ػٖ

  :أنٕاٌ انغًبل

ذ ػيٝح ٛي٣وٚ-  ) ٍٔ ك٤غ أهِن  (ؿَٜ حُٔـظشد رطزخثغ حُ٘خط )ٟٝٙ ػٖ فلش (.ً٘خ٣ش(: )ٖٝٓ ٣ـظَْد ٣ل

 .ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ. ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ 

حُؼذٝ رخُقذ٣ن ، ُِظٞم٤ق ، ٝطٞك٠ رـَٜ حُٔـظشد ك٤غ فٞس(.ط٘ز٤ٚ ر٤ِؾ):(٣لٔذ ػيٝح ٛي٣وخ-  )

. رطزخثغ حُ٘خط ٝرخ٫ٗخذحع 

(  -٫ ّ َِّ ٌَ ُ٣  ُٚ َٔ ِّ  ٫ َٗل ََّ ٌَ  ٝؿخء رؾ٠ء ربٗغخٕ ٣ٌشّ  ػْ كزف حُٔؾزٚ رٚ حُ٘لظ ك٤غ فٞس (.حعظؼخسس ٤ٌ٘ٓش)(:٣ُ

   .ٝطٞك٠ رؤ٤ٔٛش طٜز٣ذ حُ٘لظ ٝحُغٔٞ رٜخ . ٖٓ ُٞحصٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ ٣ٌشّ ، ُِظؾخ٤ـ 

ــــــــٖ-  ) َٓ َٝ ٫ ّ َِّ ٌَ ُ٣  ُٚ َٔ ِّ  ٫ َٗل ََّ ٌَ مشٝسس ٝأ٤ٔٛش طٜز٣ذ حُ٘لظ ٝط٘ؾجظٜخ ػ٠ِ  )ٟٝٙ ػٖ فلش (.ً٘خ٣ش(: )٣ُ

ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ . ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ  (حُلنخثَ ٌٝٓخسّ ح٧خ٬م

 .ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ
 .٣ٞمق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزشصٙ ٣ٝئًذٙ رخُظنخد (. ١زخم : )( ٛي٣وخ- ػيٝح ) -  

  -( ِّ ََّ ٌَ  .ُِؼّٔٞ ٝحُؾٍٔٞ (. ٓز٠٘ ُِٔـٍٜٞ : )( ٣ُ

 .ٝحعظخذحّ أعِٞد ؽشه ُز٤خٕ إٔ حُـضحء ٖٓ ؿ٘ظ حُؼَٔ  .ُِظوش٣ش ٝحُظ٤ًٞذ  (أِٓٞد ١َٗ) : (حُز٤ض ) - 

 .خزش١ ُِ٘قق ُِٝظوش٣ش ٝ حُظ٤ًٞذ ٣ٝـشٟ ٓـشٟ حُلٌٔش:  (أِٓٞد حُز٤ض ) - 

َوإْن خالها تخفى - - -  ومهما تكن عند امرئ من خلٌقة- 8   

على الناس ُتعلم 
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انًفشداد

: 

طؼِْ - ط٤وٜ٘خ × ظٜ٘خ : هخُٜخ - ه٬ثن  (ؽ)ٛلش ٝ هِن ١ٝزغ : ه٤ِوش -  حَٓأس × ٍؿخٍ   (ؽ)اٗٔخٕ : حَٓة 

 .طـَٜ × طظَٜ ٝ طؼَف : 

 :انششػ

هِن أٝ ٛلش ك٤لخٍٝ اهلخءٛخ ػٖ حُ٘خّ ظ٘خ ٓ٘ٚ أٗٚ ٣ٔظط٤غ ًُي  طؼِْ ٝطٌ٘٘ق  ٖٓ ُ٪ٗٔخٕ ًخٕ ٜٝٓٔخ- 

 .ُِ٘خّ ٖٓ ه٬ٍ طؼخِٓٚ ٝأكؼخُٚ ؛ كخُطزغ ٣ـِذ حُظطزغ ، كٔخ ك٤ي ٣ظَٜ ك٠ ك٤ي 

  :أنٕاٌ انغًبل

ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ  (مشٝسس حُظل٠ِ رٌٔخسّ ح٧خ٬م )ٟٝٙ ػٖ فلش (.ً٘خ٣ش(: )حُز٤ض ًِٚ-  )

 .ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ. ٓؼ٘خٙ 

حُخ٤ِوش ٝحُقلش  رؾ٠ء ٓخدٟ ٣خل٠   ػْ كزف ك٤غ فٞس (.حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش)(:هخُٜخ طول٠ ػ٠ِ حُ٘خّ-  )

   .ٝطٞك٠ رؤ٤ٔٛش طٜز٣ذ حُ٘لظ ٝحُغٔٞ رٜخ .  ٝؿخء رؾ٠ء ٖٓ ُٞحصٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ طخل٠  ، ُِظـغ٤ْ حُٔؾزٚ رٚ
 .٣ٞمق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزشصٙ ٣ٝئًذٙ رخُظنخد (. ١زخم : )( طؼِْ- طول٠ ) -  

 .رخ٫ػظشحك  ُِؾي (. ا١٘خد : )( إ هخُٜخ طول٠) -  

 .ُِؼّٔٞ ٝحُؾٍٔٞ (. ٌَٗس : )( ه٤ِوش- حَٓة ) -  

 .أعِٞد ٓئًذ رلشف حُـش حُضحثذ : (ٖٓ ه٤ِوش )-  

 .ٗظ٤ـش ٓظشطزش ػ٠ِ ٓخ هزِٚ ( : طؼِْ) -  
  .أعِٞد ؽشه  ُِظوش٣ش ٝحُظ٤ًٞذ ( : حُز٤ض ) - 

 .خزش١ ُِ٘قق ُِٝظوش٣ش ٝ حُظ٤ًٞذ ٣ٝـشٟ ٓـشٟ حُلٌٔش ( : أِٓٞد حُز٤ض ) - 

ُِظؾ٣ٞن ُِٝلغ ػ٠ِ حُظٔغي رٜزٙ حُلٌْ : ( ح١َُ٘ رٌؼَس ك٢ ح٧ر٤خص حُٔخروشأِٓٞدحُ٘خػَ حٓظويحّ  )- 

    .ٝحُؼَٔ رٜخ 

فلم ٌبق إال صورة اللحم - - -  لسان الفتى نصؾ ونصؾ فإاده- 9

والدم 

انًفشداد

: 

حُلظ٤ش )حُ٘خد حُوٟٞ ٝحَُٔحى ح٩ٗٔخٕ : حُلظ٠ - أُٖٔ ٝأُٔ٘ش : ٝحُـٔغ . أ١ ٓ٘طوٚ ٬ًٝٓٚ : ُٔخٕ حُلظ٠ 

 (ؽ): حُيّ - حُِلّٞ  (ؽ): حُِلْ - ٍٛٞ  (ؽ)ٌَٗ : ٍٛٞس - ٝحُـٔغ أكجيس : حُوِذ : حُلئحى -   (ٝحُلظ٤خٕ

 .(ٟ- ّ- ى )حُيٓخء 

 :انششػ

٣٘خٍ ح٩ٗٔخٕ ٌٓخٗظٚ رؤ٣َٖٓ هِزٚ ٝ ٓخ ٣ظؼِن رٚ ُٝٔخٗٚ ٝٓخ إ ٌٓخٗش ح٫ٗٔخٕ ٤ُٔض رطُٞٚ ٝػَٟٚ ٝاٗٔخ - 

ح٩ٗٔخٕ ف ..حَُٔء رؤٛـ٣َٚ ُٔخٗٚ ٝهِزٚ: ٌٛح ًوٍٞ حٍَُٓٞ، ٣ٝظليع رٚ ى٫ُش ػ٠ِ أ٤ٔٛش حُوِذ ٝحُِٔخٕ 

 . رِٔخٗٚ ٝهِزٚ ٝٓخ ػيح ًُي ٍٛٞس

  :أنٕاٌ انغًبل
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ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ  (أ٤ٔٛش حُوِذ ٝحُِغخٕ ك٢ ك٤خس ح٩ٗغخٕ )ٟٝٙ ػٖ فلش (.ً٘خ٣ش(: )حُز٤ض ًِٚ-  )

. ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ. ٓؼ٘خٙ 

حُِغخٕ رخُ٘قق ، ُِظٞم٤ق ٣ٝٞك٠ رؤ٤ٔٛش حُِغخٕ ك٤غ فٞس (.ط٘ز٤ٚ ر٤ِؾ)(:ُٔخٕ حُلظ٠ ٜٗق-  )

. ٝح٬ٌُّ ك٢ ك٤خس ح٩ٗغخٕ 

 .ٝعش حُـٔخٍ ح٣٩ـخص ٝحُذهش ك٢ حخظ٤خس حُؼ٬هش ػٖ ح٬ٌُّ ػ٬هظٚ حُغزز٤ش أٝ ح٤ُ٥ش ، . (ٓـخُ ََٓٓ)(:ُٔخٕ-  )

حُلئحد    رخُ٘قق ، ُِظٞم٤ق ٣ٝٞك٠ رؤ٤ٔٛش حُوِذ ك٢ ك٤خس ك٤غ فٞس (.ط٘ز٤ٚ ر٤ِؾ)(:  كئحدٙٝ ٜٗق-  )

. ح٩ٗغخٕ 

 .٣ؼط٠ ؿشعخ ٓٞع٤و٤خ ٣طشد ح٧رٕ ٣ٝلشى حُزٖٛ (.كٖٔ طو٤ْٔ):(ٜٝٗق كئحىٙ- ُٔخٕ حُلظ٠ ٜٗق -  )

 .ُِظ٤ًٞذ ٝحُظخق٤ـ . رخُ٘ل٠ ٝح٫عظؼ٘خء . (أِٓٞد هَٜ):(ُْ ٣زن ا٫ ٍٛٞس حُِلْ ٝحُيّ-  )

 .خزش١ ُِ٘قق ُِٝظوش٣ش ٝ حُظ٤ًٞذ ٣ٝـشٟ ٓـشٟ حُلٌٔش ( : أِٓٞد حُز٤ض ) - 

 . ٝرُي ٧ٗٚ ٣ظلذع ػٖ كوخثن ػخرظش ٣ش٣ذ طؤ٤ًذٛخ ٝطٞم٤لٜخ آػَ حُ٘خػَ ح٧ٓخ٤ُذ حُوز٣َش - 

انزؼهٛك انؼبو 

ػهٗ انُص  

 

حُ٘ٚ ؿِء ٖٓ ٓؼِوش ٤َُٛ رٖ أر٠ ٠ِٔٓ ٝٛٞ ٖٓ ؿَٝ  حُلٌٔش حُظ٢  طؼزَ ػٖ هزَس حُ٘خػَ - 1

 .ٝطـخٍرٚ ك٢ حُل٤خس  

. أكٌخٍ ٤َُٛ رٖ أر٠ ٢ِٔٓ ك٤ٜخ كٌٔش ٢ٛ ه٬ٛش طـخٍرٚ ٝٗظَطٚ ُِل٤خس ٝحُ٘خّ - 2

حُظَح٤ًذ؛ كوي ٓزي حُ٘خػَ أُلخظٚ ك٢ طَح٤ًذ ٓلٌٔش ٝطِي حُظَح٤ًذ ٍر٢ رؼ٠ٜخ ك٢ رؼٞ؛ رل٤غ ًٞٗض - 3

ًخٕ : "أر٤خطخً ٫ َٟٗ ك٤ٜخ ه٬ًِ ٫ٝ كـٞحص ٌٝٛح ٛٞ حُٔزذ ح١ٌُ ؿؼَ ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٣وٍٞ

".  ٤َُٛ ٫ ٣ؼخظَ ك٢ ٬ًٓٚ

ٝأِٓٞد حُ٘خػَ طظٞحكَ ك٤ٚ حُِزخهش، كٜٞ ٣ظٞه٠ ِٓٞى حُط٣َن حَُٜٔ، ٖٝٓ حُطَم حُظ٢ ٌِٜٓخ ك٢ - 4

. أِٓٞرٚ ٣َ١ن حُظ٣ٞ٘ن كوي حػظٔي ػ٠ِ ح١َُ٘ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ أر٤خطٚ كـؼَ حُوخٍة ٣٘ظظَ حُـٞحد ىحثٔخً 

. ٓظخٗش حُظَح٤ًذ     - 2.                              ــ  ٛيم حُؼخ١لش  1:  أِٓٞد حُ٘خػَ هٜخثٚ - 5

 .ًؼَس حُلٌْ - 4.                   ٟٝٞف ح٧كٌخٍ ٝحُٔؼخ٢ٗ - 3                              

رـذسٚـجـ

اد 

َٖ َك٫ًٞ ٫ أَرــــــخ ََُي ٣َٔـؤَّ  ٖ ٣َِؼٖ ػَٔخ٤ٗ َٓ َٝ َٓجُِٔض طٌَخ٤ُـــــــــــَق حَُل٤خِس 
ِْ ٓخ ك٢ َؿٍي َػٔـ٢  ٢ َػٖ ِػِ ٌَِّ٘٘ َُ َٝ ِْ هَزــَُِٚ         ح٧َٓـــ َٝ  ِّ َْ ح٤َُـــــــــٞ ُْ ِػِ أَػَِ َٝ
 ِْ َْ ٣ُ٘ظـَ ظ َ٘ ـــــٖ ٫ ٣َظَِّن حُ َٓ َٝ ِٚ         ٣لَُِٙ  ِٟ ِٕ ِػَ ٖ ىٝ ِٓ ؼََٝف  َٔ َِ حُ ٖ ٣َـَؼ َٓ َٝ

 (طٌِق- ًِلش- طٌِلش- طٌخُق ) ٓلَى طٌخ٤ُق -:    حهظَ حُٜل٤ق ٓٔخ ر٤ٖ ح٧هٞحّ ك٤ٔخ ٣ؤط٠ - 1: 1ّ

 (٣ظـ٤َ - ٣٘خٍ- ٣ٔٞص- ٤ٔ٣َ ) ٠ٓخى ٣ؼٖ -     (طل٫ٞ - أ٣خٓخ- ٝهظخ- ػخٓخ )َٓحىف  ك٫ٞ - 

. ػزَ ػٖ ٠ٕٓٔٞ ح٧ر٤خص رؤِٓٞري - 2

: حٓظوَؽ ٖٓ ح٧ر٤خص- 3

. ٓلٔ٘خ ري٣ؼ٤خ ٝر٤ٖ ٗٞػٚ ٝأػَٙ .                  - ُٞٗخ ر٤خ٤ٗخ ٝر٤ٖ ٗٞػٚ َٝٓ ؿٔخُٚ - 

. أِٓٞد ١َٗ ٝر٤ٖ ه٤ٔش حٓظويحٓٚ - 

؟  (٫ أرخ ُي )ٓخ ه٤ٔش حُظؼز٤َ روُٞٚ - 4
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 ِْ ٣ٌُٓـَ َٝ َٖ َػُ٘ٚ  ِٚ ٣ُٔظَــــــ ِٓ ِٚ       َػ٠ِ هَٞ ٍَ ك٤ََزَوَ رِل٠َــــِِ ـــــٖ ٣َـــُي ًح ك٠َ َٓ َٝ
 ِْ َّ ُِٔــــــ َٔٔخِء رِ َّ أَٓزخَد حُ َُٞ ٍح َٝ ٤َِِّ٘ش ٣َِوَــــــــــٜخ          َٔ ـــــٖ ٛخَد أَٓزخَد حُ َٓ َٝ
 ِّ ٣ََ٘ي َٝ  ِٚ ًَٓخً َػ٤َِْ ُيُٙ  ْٔ ْٖ َك ٌُـــ َ٣ ِٚ ِِـ ْٛ َِ        أَ َٝف كِــــ٢ َؿ٤ـــــْ َُ ْؼ َٔ َِ حُ َؼ ـْ َ٣ ْٖ ٓــــ َٝ

  . (ًٓخ )٠ٓٝخى  (ح٤ُ٘ٔش )ٝؿٔغ  (٣زوَ )ٛخص ك٢ ؿَٔ ٖٓ ػ٘يى َٓحىف - 1: 2ّ

. ٟٝق حُلٌْ حُظ٢ ط٠ٔ٘ظٜخ ح٧ر٤خص رؤِٓٞري - 2

: حٓظوَؽ ٖٓ ح٧ر٤خص- 3

. أِٓٞرخ هز٣َخ ٝر٤ٖ ه٤ٔظٚ حُل٤٘ش . - ٓلٔ٘خ ري٣ؼ٤خ ٝر٤ٖ ٗٞػٚ ٝأػَٙ . -  ٍٛٞس ؿٔخ٤ُش ٟٝٝلٜخ   -

. ٖٓ ه٬ٍ ح٧ر٤خص ٟٝق هٜخثٚ أِٓٞد حُ٘خػَ - 4

 ِّ ََّ ٌَ ُ٫ ٣ َُٚٔ ّ َٗل َِّ ٌَ ــــــــٖ ٫ ٣ُ َٓ َٝ ي٣وَُٚ          َٛ حً  ّٝ ــــذ َػُي ِٔ َِد ٣َل ـــــٖ ٣َـظَ َٓ َٝ
 ِْ ِّ طُؼَِ إِ هخَُٜخ طَول٠ َػ٠ِ حُ٘خ َٝ ـــــٖ َه٤ِوٍَش          ِٓ ٍَِة  ٌُٖ ِػَ٘ي حِٓ ٜٔـــــخ طَ َٓ َٝ

ُٔخٕ حُلظــــ٠ ٜٗـق ٜٝٗق كــــــئحىٙ      كِْ ٣زن ا٫ ٍٛٞس حُِلـــْ ٝحُـــيّ 

 (٣َٔف- ٣ِ٘ٙ- ٣ٔ٘ق- ٣ؼط٠ )َٓحىف ٣ٌَّ- :       حهظَ حُٜل٤ق ٓٔخ ر٤ٖ ح٧هٞحّ-1: 3ّ

 (رَٜٛخ- ط٤وٜ٘خ- ظٜ٘خ- ػِٜٔخ )  ٠ٓخى هخُٜخ-    (هِوخص- ه٬ثن- أه٬م- هِن )ؿٔغ ه٤ِوش- 

. حَٗف ح٧ر٤خص رؤِٓٞري ٓز٤٘خ ٓخ ك٤ٜخ ٖٓ كٌْ - 2

. ١زخهخ ٝر٤ٖ ٗٞػٚ ٍٛٞس ؿٔخ٤ُش ٝكيى ٗٞػٜخ َٝٓ ؿٔخُٜخ : حٓظوَؽ ٖٓ ح٧ر٤خص- 3

 طليع ػٖ أكٌخٍ حُ٘خػَ ٝطَح٤ًزٚ ٓز٤٘خ ا٠ُ أ١ كٕ٘ٞ حُ٘ؼَ ٣٘ظ٢ٔ ٌٛح حُ٘ٚ- 4
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 ٖٓ ٝٛخ٣خ حُلٌٔخء

                                                                                  ٌُٟ ح٩ٛزغ حُؼيٝح٠ٗ

هو حرثان بن الحارث ناثر وشاعر من العصر :هو  ذو األصبع العدوانً :صاحث امَص امذػسًف ب

وسمً ذو األصبع لوجود أصبع زائدة برجله ، كان من . الجاهلً ٌنتمً لقبٌلة عدوان المضرٌة
. حكماء العرب ، حٌن حضرته الوفاة أوصى ابنه أسٌداً ببعض الوصاٌا التً ُتعٌنه فً حٌاته ومنها

 انُص

ًَّ إن أباك قد َفنِى وهو حً ، وعاش حتى سئم العٌش ، وإننً ُموصٌك بما إن حفظتُه بلغت "  ٌا ُبن
ألِْن جانبك لقومك ٌحبوك ، و تواضع لهم ٌرفعوك ، وأبسط لهم : فً قومك ما بلغتُه ، فاحفظ عنً 

دوك ، وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم ٌكبر على  ٌُسوِّ وجهك ٌطٌعـوك ، وال تستأثر علٌهم بشًء 
مودتك صغارهم ، واسمح بمالك ، واحم حرٌمك ، وأعزز جارك ، وأِعن َمْن استعان بك ، وأكرم 
ضٌفك ، وأسرع النهضة فً الصرٌخ فإن لَك أجالً ال ٌعدوك ، وُصن وجهك عن مسألة أحد شٌئاً 

 "فبذلك ٌتم سؤددك ؟ 

 

انًفشداد  

َّ ٝ ٟخم  :ٓجْ - هِيٝرو٢ × ِٛي  :ك٢٘ - ٟخُي × ٗخٛلي : ٤ٛٞٓي  - حُل٤خس :حُؼ٤ٖ - حٗظخم× ٓ

 ×أكٖٔ حُٔؼخِٓش طٞحٟغ ٝ:  أُٖ ؿخٗزي -ِٝٛض :  رِـض -  ٤ٔٗظٚ ×ٛ٘ظٚ ٝحَُٔحى ػِٔض رٚ : كلظظٚ

ٝ حهزٞ × حرظْٔ :  أر٢ٔ  -٠٣ؼٞى× ٣ؼِٝى ٣َكؼٞح هيٍى ٝ:  ٣َكؼٞى -طٌزَ  ×  : طٞحٟغ-ط٘يى 

:  ٣ٔٞىٝى -ط٘خٍى  طظل٠َ ٝ× طزوَ :  طٔظؤطَ - ٣ؼٜٞى ×٣٘لٌٝح أٝحَٓى :٣طٞػٞى - حػزْ 

 -ٖٛ :  حك٢ٔ  - ٟٖٝحروَ × حٓٔق ؿي - ًَح٤ٛش ٝ هط٤ؼش × ٓلزش :  ٓٞىطي -٣ـؼِٞى ٤ٓيح  

 ٝ حُٔٔظـ٤غ:  ح٣َُٜن -حهٌٍ × ٓخػي :  أػٖ -أٖٛ × أًَّ :  أػُِ -حَٓأس  (ّ)ٗٔخءى : ك٣َٔي 

× ١ِذ ٝ كخؿش :  ٓٔؤُش -حكلع :  ٖٛ -٣لٞطي :  ٣ؼيٝى - آؿخٍ (ؽ)ػَٔح :  أؿ٬ - ٓٔظ٘ـيحٍ

. َٗكي ٝٓـيى ٝػظٔظي : ٓئىىى - حٓظـ٘خء 

انششػ 

ٙ ك٠ ٤ٛٝي رٔخ ٣٘لغ١ٌُُي , ح٧د ٫ر٘ٚ أٗٚ هي ػخٕ ٬٣ٞ١ كخًظٔذ ٖٓ هزَحص حُل٤خس حٌُؼ٤َ ٣ز٤ٖ - 

٫ٝ طظٌزَ , ٕ كز٤زخ ا٠ُ هِٞرْٜ ٝطيكظ٠ أكٖٔ ٓؼخِٓش هٞٓي : ١زوٚ ١كلظٚ ٣ٝٝطِذ ٓ٘ٚ إٔ ١ ك٤خطٚ

٫ٝ طزوَ ػ٤ِْٜ , ٝحرظْٔ ُْٜ ٫ٝ طؼزْ ك٢ ٝؿْٜٞٛ ٣ط٤ؼٞح أَٓى , ػــ٤ِْٜ ٣َكــؼــٞح ٓـــٖ ٗخٗي 

ٝأًَّ , ٝحكْ ٗٔخءى , ٝؿي رخُٔخٍ ُْٜ , ٝأًَّ حُٜـخٍ ْٜٓ٘ ًٔخ طٌَّ حٌُزخٍ , ٣ـؼِٞى ٤ٓيح ػ٤ِْٜ 

 ٓويٍ ُي ٫ٝ ٕ ُي ػَٔٝأًَّ ح٤٠ُق ٝأؿغ حُٔٔظـ٤غ كؤ, ٝٓخػي ٖٓ ١ِذ ٓ٘ي حُٔٔخػيس , ؿخٍى 

 .٫ٝ طٔؤٍ حُ٘خّ ٤ٗجخ طٌٖ ٤ٓيح ػ٤ِْٜ , ٣٘وٚ ٓ٘ٚ ٢ٗء 
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أنٕاٌ 

انغًبل 

ٝعش . ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ  (حُن٤ن ٝحَُِٔ)ػٖ فلش ٠ٛٝ .(ً٘خ٣ش)(: ٓجٔض حُؼ٤ٖ- )

 .حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ 

،ػْ كزف حُٔؾزٚ رٚ ٝؿخء رؾ٠ء حُؼ٤ؼ ربٗغخٕ ٣ـَُٔ ك٤غ فٞس.(حعظؼخسس ٤ٌ٘ٓش )(: ٓجٔض حُؼ٤ٖ- )

 .ُِظؾخ٤ـ ، ٝطٞك٠ رخُن٤ن حُؾذ٣ذ  (عجٔض)ٖٓ ٫ٝحصٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ 

ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ  (ػق حُؾذ٣ذ ًٝزش حُغٖحُل)ػٖ فلش ٠ٛٝ .(ً٘خ٣ش) (:أرخى هي ك٠َِ٘ ٝٛٞ ك٢إ - )

 . ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ . ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ 

ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ  (حُن٤ن ٝحَُِٔ)ػٖ فلش ٠ٛٝ .(ً٘خ٣ش) ( :ػخٕ كظ٠ ٓجْ حُؼ٤ٖ- )

 .ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ . ٓؼ٘خٙ 

ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد  (أ٤ٔٛش حُٞفخ٣خ)ػٖ فلش ٠ٛٝ .(ً٘خ٣ش)(:  ...إ كلظظٚ رِـض ك٢ هٞٓي- )

 .ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ . ٫صّ ٓؼ٘خٙ 

 فٞس حُٞفخ٣خ رؾ٠ء ٓخدٟ ٣للع ، ػْ كزف (.حعظؼخسس ٤ٌ٘ٓش)(: ...إ كلظظٚ رِـض ك٢ هٞٓي - )

. ُِظـغ٤ْ ، ٝطٞك٠ رؤ٤ٔٛش ٝه٤ٔش حُٞفخ٣خ  (كلظض)حُٔؾزٚ رٚ ، ٝؿخء رؾ٠ء ٖٓ ُٞحصٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ 

ْٖ ؿخٗزي- ) ٝعش . ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ  (حُظٞحمغ ٝحُشكن)ػٖ فلش ٠ٛٝ .(ً٘خ٣ش)(: أُِ

 .حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ 

. ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ  (ح٫رظغخّ ٝحُزؾش)ػٖ فلش ٠ٛٝ .(ً٘خ٣ش) (:حر٢ٔ ُْٜ ٝؿٜي- )

 .ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ 

ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ  (حُؼطق ػ٤ِْٜ ٝطوذ٣شْٛ)ػٖ فلش ٠ٛٝ .(ً٘خ٣ش) (:أًَّ ٛـخٍْٛ- )

 .ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ . ٓؼ٘خٙ 

ٝعش . ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ  (حُـٞد ٝحٌُشّ)ػٖ فلش ٠ٛٝ .(ً٘خ٣ش) (:حٓٔق رٔخُي- )

 .حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ 

ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد  (ٌٓخٗش حُ٘غخء ٝمشٝسس حُذكخع ػْٜ٘)ػٖ فلش ٠ٛٝ (.ً٘خ٣ش: )(حكْ ك٣َٔي- )

 .ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ . ٫صّ ٓؼ٘خٙ 

ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ  (ٌٓخٗش حُـخس ٝمشٝسس طوذ٣شٙ ٝحكظشحٓٚ)ػٖ فلش ٠ٛٝ (.ً٘خ٣ش: )(أػُِ ؿخٍى- )

 .ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ . ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ 

ْٖ حٓظؼخٕ ري- ) َٓ ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ  (حُؾٜخٓش ٝحُٔشٝءس)ػٖ فلش ٠ٛٝ (.ً٘خ٣ش: )(أِػٖ 

 ٓؼ٘خٙ 

. ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ  (حٌُشّ ٝكغٖ حُن٤خكش)ػٖ فلش ٠ٛٝ (.ً٘خ٣ش: )(أًَّ ٤ٟلي- )

 .ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ 

ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ  (حُ٘ـذس ٝحُزطُٞش)ػٖ فلش ٠ٛٝ (.ً٘خ٣ش: )(أَٓع حُ٘ـيس ك٠ ح٣َُٜن- )

 .ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ . ٓؼ٘خٙ 

ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ  (هقش حُؼٔش ٝكظ٤ٔش حُٔٞص)ػٖ فلش ٠ٛٝ (.ً٘خ٣ش: )(كبٕ َُي أؿ٬ً ٫ ٣ؼيٝى- )

 .ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ . ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ 

ٖ ٝؿٜي ػٖ ٓٔؤُش أكي- ) ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ  (حُؼلش ٝحُل٤خء ٖٓ حُٔغؤُش)ػٖ فلش ٠ٛٝ (.ً٘خ٣ش: )(ُٛ

 .ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ . ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ 



                                                                            

 
12 

 

ٓ٘ظيٟ ح٫ٓظلخٕ حُظؼ٠ٔ٤ِ  |  ُِٜق حُؼخ٠ٗ حُؼخٟٗٞح٤ُِٓٞش ك٢ ُـظ٘خ حُـ٤ِٔش

 

 

٣َٗق ح٣َُ٘ق  / حػيحى أ 
01003514468 

 
 0452963479ادفٌنا ــ بجوار المعدٌةسنتر البروؾ   

 ػٖ حُ٘لظ ٝحُزحص ، ػ٬هظٚ حُـضث٤ش، ٝعش حُـٔخٍ ح٣٩ـخص ٝحُذهش ك٠ (.ٓـخص ٓشعَ(: )ٝؿٜي- )

. حخظ٤خس حُؼ٬هش

. ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ  (أ٤ٔٛش حُٞفخ٣خ)ػٖ فلش ٠ٛٝ (.ً٘خ٣ش: )(رٌُي ٣ظْ ٓئىىى- )

 .ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ 

٤ُٛٞٓي- ) حٌث (. التفات: )( ٣خ ر٢َُّ٘ إ أرخى هي ك٠َِ٘ ٝٛٞ ك٢ ، ٝػخٕ كظ٠ ٓجْ حُؼ٤ٖ ، ٝا٢٘ٗ 

ثم انتقل من ضمٌر الؽابب . (فنى وهو حى )إلى ضمٌر الؽابب فى  (بنى)انتقل من ضمٌر المتكلم فى 
 .ٌثٌر الذهن وٌإكد المعنى. (إننى موصٌك)إلى ضمٌر المتكلم فى 

هزخم ٣ٞمق حُٔؼ٠٘  : (ًزخسْٛ -  فـخسْٛ  )-  (٣شكؼٞى -  طٞحمغ  )  - (ك٢ - ك٢٘  )ر٤ٖ -  

. ٣ٝزشصٙ ٝ ٣ئًذٙ رخُظنخد 

 . ٓوخرِش طزشص حُٔؼ٠٘ ٝطو٣ٞٚ  : ( هي ك٢٘ ، ٝٛٞ ك٢ ، ٝػخٕ كظ٠ ٓجْ حُؼ٤ٖ- ) 

٣ؼط٠ ؿشعخ ٓٞع٤و٤خ . (إن أباك قد َفنِى وهو حً ، وعاش حتى سبم العٌش)ح٫صدٝحؽ ر٤ٖ حُؼزخسحص - 

. ٣طشد ح٧رٕ ٣ٝلشى حُزٖٛ 

ْٖ ؿخٗزي ُوٞٓي ٣لزٞى ، ٝ طٞحمغ ُْٜ ٣شكؼٞى ، ٝأرغو ُْٜ ٝؿٜي ٣ط٤ؼـٞى )حُغـغ ر٤ٖ حُلٞحفَ -  أُِ

دٝى  ِّٞ  .(، ٝ ٫ طغظؤػش ػ٤ِْٜ رؾ٢ء ٣ُغ

ْٖ حٓظؼخٕ ري ، ٝأًَّ ٤ٟلي) َٓ ٣ؼط٠ ؿشعخ . (ٝحٓٔق رٔخُي ، ٝحكْ ك٣َٔي ، ٝأػُِ ؿخٍى ، ٝأِػٖ 

. ٓٞع٤و٤خ ٣طشد ح٧رٕ ٣ٝلشى حُزٖٛ 

٣ذٍ  (ر٠٘)طقـ٤ش ٝ . ٗذحء ؿشمٚ حُظ٘ز٤ٚ ٝاظٜخس حُؼطق ٝحُل٘خٕ ٗٞػٚ .( اٗؾخث٠أعِٞد(: )٣خ ر٢َُّ٘ - )

  .ُشكٔشحُلذ ٝ ححُوشد ٝػ٠ِ 

ْٖ ؿخٗزي ُوٞٓي) ( -حكلع ػ٢٘- ) حعٔق ) ( -أًشّ فـخسْٛ) ( -أرغو ُْٜ ٝؿٜي) ( -طٞحمغ ُْٜ) ( -أُِ

ْٖ حعظؼخٕ ري) ( -أػضص ؿخسى) ( -حكْ كش٣ٔي) ( -رٔخُي َٓ أعشع حُٜ٘نش ك٢ ) ( -أًشّ م٤لي) ( -أِػٖ 

.  حُ٘قق ٝح٩سؽخد  ؿشمٚأٓشٗٞػٚ  .(أعِٞد اٗؾخث٠)( : ُفٖ ٝؿٜي- ) (حُقش٣خ

 .حُ٘قق ٝح٩سؽخد حُظلز٣ش ٝ  ؿشمٚ ٠ٜٗٗٞػٚ  .(أعِٞد اٗؾخث٠)  : (:٫ طٔظؤػَ ػ٤ِْٜ ر٢٘ء- )

ُِظ٤ًٞذ ( ٝؿٜي)ػ٠ِ حُٔلؼٍٞ رٚ ( ُْٜ)رظوذ٣ْ ؽزٚ حُـِٔش . (أعِٞد هقش) ( : حر٢ٔ ُْٜ ٝؿٜي- ) 

. ٝحُظخق٤ـ 

. ٣ٞمق حُٔؼ٠٘ ٣ٝئًذٙ (. طلق٤َ رؼذ اؿٔخٍ: )(حُٞٛخ٣خ ًِٜخ- )

ىٝى ، ٣ٌَٓي ًزخٍْٛ,  رِـض ك٢ هٞٓي ٓخ رِـظُٚ  - ) ِّٞ  رٌُي ٣ظْ  ،٣لزٞى ، ٣َكؼٞى ، ٣ط٤ؼـٞى ، ٣ُٔ

. ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ : (ٓئىىى

. أعِٞد ٓئًذ ربٕ : (٠ٗ ٤ٛٞٓيإ- )

. أعِٞد ٓئًذ ربٕ ٝهذ : (إ أرخى هي ك٠َِ٘ ٝٛٞ ك٢- )

. أعِٞد ٓئًذ ربٕ ٝٛٞ طؼ٤َِ ُٔخ هزِٚ : (ُي أؿَ ٫ ٣ؼيٝىإ - )

 ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٚ (رِـض )-   .ُظوش٣ش ٝ حُظ٤ًٞذ٣ل٤ذ حأعِٞد ؽشه  (:إ كلظظُٚ رِـض ك٢ هٞٓي ٓخ رِـظُٚ - )

ُِظ٤ًٞذ  (ٓخ رِـظٚ)ػ٠ِ حُٔلؼٍٞ رٚ (ك٠ هٞٓي)ٝك٤ٚ أعِٞد هقش رظوذ٣ْ حُـخس ٝحُٔـشٝس – 

 .ٝحُظخق٤ـ

دٝى ، ٣ٌشٓيهٞٓي ، )ٌُِِٔخص  (اٟخكش ًخف حُٔوخ١ذ- ) ِّٞ طل٤ذ : (٣لزٞى ، ٣شكؼٞى ، ٣ط٤ؼـٞى ، ٣ُغ

.  ٝح٧كؼخٍ حُٔنخسػش طل٤ذ حُظـذد ٝح٫عظٔشحس ٝحعظلنخس حُقٞسس .حُظخق٤ـ ٝ حُظ٤ًٞذ 

 . ٌٗشس ُِؼّٔٞ ٝحُؾٍٔٞ  : ( أكي ، ٤ٗجخ- ) 

 . طلق٤َ ُِظؤ٤ًذحٍؿٔخٍ رؼذ اه٘خد رخ٩ ( : كزٌُي ٣ظْ ٓئىىى )- 
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انزؼهٛك 

  ٓخ حُٔوٜٞى رخ٤ُٛٞش  ؟ 1ّ

ٝهي طويّ حُل٤خس ٣ويٜٓخ حٌُزخٍ ١ًٝٝ حُوزَس ُٖٔ ٛٞ أهَ هزَس هخث٤ِٜخ ك٠ حُل٤خس ٢ٛ ه٬ٛش طـخٍد - 

.  ٖٓ حُلخًْ ُ٘ؼزٚ

 ٓخ أْٛ هٜخثٚ أِٓٞد ح٤ُٛٞش ؟ 2ّ

.  كٜخكش حُظَح٤ًذ - 3 .       هَٜ حُـَٔ- 2ح٣٩ـخُ        - 1

 .  ٓ٘خٓزش ظَٝف حُز٤جش- 5 .              ح٫ػظٔخى ػ٠ِ ح٧ٓزخد ٝحُ٘ظخثؾ- 4

  .هِش حٍُٜٞ حُو٤خ٤ُش - 7 .   حُظ٣ٞ٘غ ر٤ٖ ح٧ِٓٞد حُوز١َ ٝح٩ٗ٘خث٢- 6

هِش حٍُٜٞ حُز٤خ٤ٗش ك٢ حُ٘ٚ ؟ :  رْ طؼَِ 3ّ

  ٛيف حٌُخطذ ٛٞ ح٩ه٘خع حُؼو٠ِ رؼ٤يح ػٖ ح٫ٗلؼخٍ حُؼخ١ل٠ ، ٧ٕٝهِض حٍُٜٞ حُز٤خ٤ٗش ك٢ حُ٘ٚ ٧ٕ- 

.  حُٜ٘ق ٝح٩ٍٗخى ا٠ُ طٞؿ٤ٚحُ٘ٚ ٣ظـٚ 

 ٓخ أْٛ ٓٔخص أِٓٞد ١ً ح٩ٛزغ حُؼيٝح٢ٗ ؟ 4ّ

.  أِٓٞرٚ َٜٓ ر٢٤ٔ ٣ظْٔ رخُٟٞٞف ٝحُٔزخَٗس ٝحُـِحُش ، ٝحُلٜخكش - 

حػظٔي ك٢ ٤ٛٝظٚ ػ٠ِ حُظٞحُٕ حُِلظ٢ ،  - 

. حُظَحر٢ حُٔ٘طو٢ ُِٔؼخ٢ٗ ٖٓ ه٬ٍ حَُر٢ ر٤ٖ حُٔزذ ٝٗظ٤ـظٚ  - 

هَٜ حُؼزخٍحص ، ٝحُٔـغ  - 
هِش حٍُٜٞ كخ٤ُٛٞش طٌخى ٗوِٞ ٖٓ حٍُٜٞ ًُٝي ٫ػظٔخىٛخ ػ٠ِ ح٫ه٘خع حُؼو٢ِ ٝػيّ طلَؽ حٌُخطذ ٌُُي  - 

 . ح٫ػظٔخى ػ٠ِ ح٧ِٓٞد ح٩ٗ٘خث٢ ٝحَُٔحٝكش ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُوزَ ُِظؤ٤ًي ٝحُظ٣ٞ٘ن ٝك٣ٞ٤ش حُؼَٝ- 

 

 ٓخ ٬ٓٓق ٗو٤ٜش ١ً ح٩ٛزغ حُؼيٝح٢ٗ ؟ 5ّ

. ًٝ ٌٓخٗش َٓٓٞهش ك٠ هٞٓٚر٤ِؾ - 2                        .ك٤ٌْ ٓـَد- 1

 .هز٤َ رطزخثغ حُ٘خّ ٝرخُل٤خس - 4.     ك٣َٚ ػ٠ِ ٜٗلٚ ٓلذ ٫ر٘ٚ – 3

  
انزذسٚجب

د   

٤ُٛٞٓي رٔخ إ كلظظَُٚ رِـَض ): 1ّ َّٕ أرخى هي ك٠َِ٘ ٝٛٞ ك٢، ٝػخٕ كظ٠ ٓجْ حُؼ٤ٖ، ٝا٢٘ٗ  ٣خ ر٢َُّ٘ ا

 (.ك٢ هٞٓي ٓخ رِـظُٚ 

. ك٢ ؿَٔ ٖٓ ػ٘يى (كلظظٚ)، ٠ٓٝخى (ك٢)، ٝؿٔغ (ٓجْ)ٛخص َٓحىف  (أ)

. ر٤ٖ ٓظخَٛ كذ حٌُخطذ ٫ر٘ٚ ك٢ حُلوَس حُٔخروش (د)

؟ ٝٓخ ؿَٟٚ؟ : ٓخ ٗٞع ح٧ِٓٞد ك٢ (ؿـ) ــ ٣خ ر٢ََُّ٘

َّٕ )ٓخ ٗٞع  (ى) ْٕ )، ٝ(ا٢٘ٗ ٤ٛٞٓي): ك٢ (ا ؟ ٝٓخ ه٤ٔش حٓظويحّ ًَ ٜٓ٘ٔخ ك٢ (إ كلظظٚ): ك٢ (ا

ٟٓٞؼٚ؟ 

.         ــ ًُٞٗخ ر٤خ٤ًٗخ.    ــ ٓلًٔ٘خ ري٣ؼ٤ًخ: ٛخص ٖٓ حُلوَس (ٛـ)

. حًظذ ٗزٌس ٓلظَٜس ػٖ ١ً ح٩ٛزغ حُؼيٝح٢ٗ (ٝ)
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. أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ (ُ)
ْٖ ؿخٗزي ُوٞٓي ٣لزٞى، ٝطٞحٟغ ُْٜ ٣َكؼٞى، ٝأر٢ٔ ُْٜ ٝؿٜي ٣ط٤ؼٞى، ٫ٝ طٔظؤػَ ػ٤ِْٜ : كخكلع ػ٢٘): 2ّ أُِ

ىٝى، ٝأًَّ ٛـخٍْٛ ًٔخ طٌَّ ًزخٍْٛ ٣ٌَٓي ًزخٍْٛ ٣ٌٝزَ ػ٠ِ ٓٞىطي ٛـخٍْٛ ِّٞ   (.ر٢٘ء ٣ُٔ

. ك٢ ؿَٔ ٖٓ ػ٘يى (ٝؿٜي)، ٝؿٔغ (طٔظؤػَ)ٝٓخىطٜخ، َٝٓحىف  (أُٖ)ٛخص حُلؼَ حُٔخ٢ٟ ٖٓ  (أ) 

خ؟ ٤ًٝق ٣ٔٞىْٛ؟   (د) ًٜ ٤ًق ٣لذ حُ٘خّ ٗو

ــ أُٖ ؿخٗزي؟    ــ ٫ طٔظؤػَ ػ٤ِْٜ؟ ٝٓخ ؿَٟٚ؟ : ٓخ ٗٞع ح٧ِٓٞد ك٢ (ؿـ)

. ٝر٤ٖ أػَٛٔخ ك٢ حُٔؼ٠٘. ــ ًُٞٗخ ر٤خ٤ًٗخ.       ــ ٓلًٔ٘خ ري٣ؼ٤ًخ: ٛخص ٖٓ حُلوَس (ى)

. أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ (ٝ)    ٓخ طؼ٣َق ح٤ُٛٞش؟ ٝٓخ أْٛ ٓٔخطٜخ؟ (ٛـ)

ٓخ أْٛ ٓٔخص ٗو٤ٜش ١ً ح٩ٛزغ حُؼيٝح٢ٗ؟  (ُ)

ْٖ حٓظؼخٕ ري، ٝأًَّ ٤ٟلي، ٝأَٓع ): 3ّ َٓ ٝحٓٔق رٔخُي، ٝحكْ ك٣َٔي، ٝأػُِ ؿخٍى، ٝأِػٖ 

ٖ ٝؿٜي ػٖ ٓٔؤُش أكٍي ٤ٗجًخً كزٌُي ٣ظْ ٓئىىى ُٛ   (.ح٠ُٜ٘ش ك٢ ح٣َُٜن كبٕ َُي أؿ٬ً ٫ ٣ؼيٝى، ٝ

. (أؿَ- ٓٔؤُش )، ٝؿٔغ (ٖٛ- حُٔئىى )، ٝٛخص َٓحىف (أػٖ)ُٕ حُلؼَ  (أ)

ٓخ حُٜ٘خثق حُظ٢ ط٠ٔ٘ظٜخ حُلوَس؟ ٝٓخ حُ٘ظخثؾ حُٔظَطزش ػ٠ِ ًُي؟   (د)

ََ حٌُخطذ ٖٓ ح٧ٓخ٤ُذ ح٩ٗ٘خث٤ش  (ؿـ) . ٓؼَِّ ٌُُي ٓغ حُظؼ٤َِ... أًَؼ

. ٝر٤ٖ أػَٛٔخ ك٢ حُٔؼ٠٘. ًُٞٗخ ر٤خ٤ًٗخ- ــ ٓلًٔ٘خ ري٣ؼ٤ًخ : ٛخص ٖٓ حُلوَس (ى)

ٓخ أْٛ ٓٔخص أِٓٞد ١ً ح٩ٛزغ حُؼيٝح٢ٗ؟  (ٛـ)

 . هِش حٍُٜٞ حُز٤خ٤ٗش: ػَِ (ُ)    .أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ (ٝ)

 *********************************************
 

 ٓز٤َ حَُٗخى

                                                                         ُلٔخٕ رٖ ػخرض

  ٓو٠َّ -  -  ٍٍٓٞٗخػَ حٍ. أرٞ ح٤ُُٞيٛٞ كٔخٕ رٖ ػخرض رٖ حٌٍُٔ٘ ح٧ٜٗخ١ٍ،ٛٞ : امشاغسامذػسًف ب

 ، ًٝخٕ ٖٓ ٌٓخٕ حُٔي٣٘ش. ، ػخٕ ٓظ٤ٖ ٓ٘ش ك٢ حُـخ٤ِٛش ٝٓؼِٜخ ك٢ ح٬ٓ٩ّ(أىٍى حُـخ٤ِٛش ٝح٬ٓ٩ّ  )

ٝٛٞ ٗخػَ ػَر٠ ٝٛلخر٠ ٖٓ ح٧ٜٗخٍ ٣٘ظ٠ٔ ا٠ُ هز٤ِش حُوٍِؽ ، ًخٕ ٣ٔيف ِٓٞى حُـٔخٓ٘ش هزَ ح٬ٓ٩ّ ، 

ٝهق أٓخّ هزَٙ ٍٝػخٙ -   - ٝػ٘يٓخ ىهَ ح٬ٓ٩ّ أٛزق ٗخػَ حٍَُٓٞ ٝحُٜلخرش ، ٝػ٘يٓخ طٞك٠ حٍَُٓٞ 

 .-   - ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس حُظ٠ كخٟض ك٤ٜخ ىٓٞػٚ كِٗخ ػ٠ِ ٝكخس ٍٍٓٞ هللا 

 انُص

ٍِ ٝٓغ1 ٌْ َُِٓـٞ ُّ ٝطُٜٔي ـٛــــٌي          ّـــ رط٤زـشَ ٍٓـ ، ٝهي طؼلٞ حَُٓـٞ ٌَ ٤ٗ

ُٖ ؿٜيٛـخ        ع2 ِٚ أكـُٔي ــــ أ١خُْض ٝهٞكخً طٌٍُف حُؼ٤ َِ ح١ٌُ ك٤ َِ حُوزـ ِ٠ُ ١

،ٝرًٍُْٞض        ر٬ٌى ع3 ٍِ ََ حَُٓٞ ٟٝ ك٤ٜـخ ح٤َُٗـُي حُٔٔـيُى ــــ كزًٍَٞض، ٣خ هز

ُْ حُلـنَّ ؽ4 ْْ ٣ٜي٣ٜـ َُٜ ٌّ ْٕ ٣ط٤ؼـُٞٙ ٣ٔؼـيٝح ــــ آخ ُْ ٛيم ٍ،ا َؼِِّ ُٓ حٛـيحً          

َُ عـــ ع5 ٌّٞ ػٖ ح٫ُِِص، ٣وزـ ْْ     ــك ْٕ ٣ق  ًٍٛـ َِ أؽــٝا ُٝى ــٓ٘ٞح، كخهللُ رخُو٤ـ

ْٕ ٣ل٤يٝح ػٖ حُٜيٟ      6 ِٚ أ ٌِ ػ٤ِ ٌٚ ػ٠ِ إٔ ٣ٔظو٤ٔٞح ــ ػ٣ِ ٣ٜٝظيٝح  ك٣َ

٢ ؿ٘خكـُٚ         ا٠ُ ًٖــٌٝف عـــ ػ7٢ ، ٫ ٣ُؼِ٘ـّ ْْ َٜـــُي ــ٤ُٜ ٍف ٣َل٘ـٞ ػ٤ِٜـْ ٣َٝٔ

ِٚ رخُيٓـٞعِ ٝـُ ــ كؾ8 ََ ٣ُــَٞؿـُي ـأػــ٢ُٞ       ُق ٝى١ ػ٤ِ هِي ح١ٌُ ٫ ٓؼُُِٚ حُيَّٛـ

ََ ٓلٔـٍي       ٫ٝ ّـــ ٝٓخ ف9 َٕ ٓؼـ ػُُِٚ، كظ٠ّ حُو٤خٓـِش، ٣ُلـوـــُي ـهَي حُـٔخٟــٞ
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انششػ 

ٔانزؾهٛم 

نٌٌر، وقد تعفو ـهــــٌد          مـــ بطٌبـَة رسـٌم للرسـوِل ومع1

الرسـوُم وتهمُد 

انًفشداد  

 حُٔؼَٝفأٝ حٌُٔخٕ حٍُِٔ٘ :  حُٔؼٜي- ٍّٓٞ ٝ أٍْٓ  (ؽ) أػَ رخٍم :  ٍْٓ -حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس. ٤١زش

 . طيّٝ ٝطزو٠ ٝطوِي× ٝط٠ؼق ٝطؤي طز٠ِ:  طٜٔي- طزو٠ ٝطوِي ×طٍِٝ:  طؼلٞ -(ٓؼخٛي)

انششػ 

، إن تلك اآلثار ٌحٌط بها النور الذي  ال تزول وال تنمحى  باقٌة فً المدٌنة -- رسول   الإن آثار- 

 .إذا زالت اآلثار األخرى أبد الدهر ، حتى وإن ٌبقٌها واضحة 

أنٕاٌ 

انغًبل 

،ػْ  ٍْٓ ٝحُٔؼٜي رخُؤَ ح٤َُ٘ٔحٍك٤غ ٍٛٞ.(حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش )(: رط٤زش ٍْٓ ٍَُِٓٞ ٝٓؼٜي ٤َ٘ٓ- )

 .- - ُِظ٤ٟٞق ، ٝطٞك٠ رؼظٔش آػخٍ حٍَُٓٞ   (٤َ٘ٓ)كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ٫ٝحُٓٚ ٝٛٞ 

ُّ ٝطٜٔيُ - ) ٍّٓٞ ،ربٗٔخٕ ٤ٜ٣زٚ حُٜٔٞى  ،ػْ كٌف حٍك٤غ ٍٛٞ.(حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش )(: ٝهي طؼلٞ حَُٓـٞ

 - - ُِظ٘و٤ٚ ، ٝطٞك٠ رؼظٔش آػخٍ حٍَُٓٞ   (طٜٔي)حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ٫ٝحُٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ 

 .ٓوخٍٗش رـ٤َٛخ

. ٣ؼط٠ ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خ ٣طَد ح٧ًٕ ٣ٝلَى حٌُٖٛ  (.ط٣َٜغ)(:  ٝطٜٔيُ ٓؼٜي... ر٤ٖ ٗطَٟ حُز٤ض - )

ُّ ٝطٜٔيُ - )  هي طل٤ي حُ٘ي ، ٝحٓظويحّ ح٠ُٔخٍع ُِظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ ٝحٓظل٠خٍ (:ٝهي طؼلٞ حَُٓـٞ

. حٍُٜٞس 

ٝٝٛلٜٔخ ر٤َ٘ٔ ٣يٍ ػ٠ِ ػظٔش حُٔٞٛٞف . ٝحُؼطق ر٤ٜ٘ٔخ ُِظ٣ٞ٘غ . ٌَٗس ُِظؼظ٤ْ (:ٓؼٜي- ٍْٓ - )

. ٝأػَٙ ك٠ حُٜيح٣ش 

. رخُظَحىف ُِظ٤ًٞي .  (ا١٘خد) (:طٜٔيُ - طؼلٞ - )

.  - - ُِظو٣ََ ٝحُظؼظ٤ْ ٝحُٔيف ٍَُِٓٞ  .  (هزَٟ) (:ح٧ِٓٞد ك٠ حُز٤ض- )

 

طلِل القبـِر  لى ــــ أطالْت وقوفاً تذرُؾ العٌُن جهدهـا        ع2

الذي فٌِه أحـمُد 

انًفشداد  

ُض ٝحٓظَٔص : أ١خُضْ  َّٞ حُؼ٤ٕٞ  (ؽ): حُؼ٤ٖ -  ٝطـق طـٔي× ط٤َٔ حُيٓغ :  طٌٍفُ -هَٜص× ١

َِ  -ٟؼلٜخ ٝػـِٛخ× هيٍ ١خهظٜخ :  ؿٜيٛخ-ٝح٧ػ٤ٖ   .  أ٬١ٍ(ؽ)روخ٣خ حُي٣خٍ :  ١ِ

انششػ 
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ا - - على قبر الرسولالشاعر ٌقف -  ًٌ  .الطاهر - -  قد ضم داخله جسد النبً و،  بالدمع الغزٌرباك

أنٕاٌ 

انغًبل 

،ػْ كٌف  ػ٤ٖ ربٗٔخٕ ٣ط٤َ حُٞهٞفحٍك٤غ ٍٛٞ.(حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش )(: أ١خُض ٝهٞكخ طٌٍف حُؼ٤ٖ- )

ُِظ٘و٤ٚ، ٝطٞك٠ ر٘يس حُلِٕ ٝحُلذ  (أ١خُض ٝهٞكخ)حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ٫ٝحُٓٚ ٝٛٞ 

  ٍَُِٞٓ - -. 

،ػْ كٌف حُٔ٘زٚ  ػ٤ٖ ربٗٔخٕ ٣زٌٍ هٜخٍٟ ؿٜيٙحٍك٤غ ٍٛٞ.(حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش )(: طٌٍف حُؼ٤ٖ ؿٜيٛخ- )

 .- - ُِظ٘و٤ٚ، ٝطٞك٠ ر٘يس حُلِٕ ٝحُلذ ٍَُِٓٞ   (ؿٜيٛخ)رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ٫ٝحُٓٚ ٝٛٞ 

ِٚ أكـٔيُ - ) َِ ح١ٌُ ك٤ َِ حُوزـ ك٤غ أ١ِن  ،(-- ػظٔش هزَ حٍَُٓٞ )٠ٛٝ  ٛلش ػٖ (.ً٘خ٣ش(: )ػــ٠ِ ١ِ

 .حُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرًخ رخُي٤َُ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔد ح٩ط٤خٕ َٝٓ ؿٔخُٜخ  ،ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ

 َٝٓ  ،ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ،(-- حٍَُٓٞ )ٝٛٞ  ٓٞٛٞف ػٖ (.ً٘خ٣ش(: )أكـٔيُ - )

 .حُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرًخ رخُي٤َُ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔد ح٩ط٤خٕؿٔخُٜخ 

. طلَى حٌُٖٛ ٝطـٌد ح٫ٗظزخٙ ٝطئًي حُٔؼ٠٘ (. َٓحػخس ٗظ٤َ:)(حُؼ٤ٖ- طٌٍف - )

 (أكٔي)ػ٠ِ حُٔزظيأ حُٔؼَكش  (ك٤ٚ)رخهي٣ْ حُوزَ ٗزٚ حُـِٔش (.أِٓٞد هَٜ)(: حٌُٟ ك٤ٚ أكٔي- )

. ُِظ٤ًٞي ٝحُظو٤ٜٚ 

طٌٍف حُؼ٤ٖ حُيٓغ ) ا٣ـخُ رلٌف حُٔلؼٍٞ رٚ ُِؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ ، ٝأَٛ ح٬ٌُّ (:طٌٍف حُؼ٤ٖ ؿٜيٛخ- )

. ٝ حٓظويحّ ح٠ُٔخٍع ُِظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ ٝحٓظل٠خٍ حٍُٜٞس . (أٝ حُيّ ؿٜيٛخ

. ٝاظٜخٍ حُلِٕ ٝح٠ٓ٧ -   - ُِظو٣ََ ٝحُظؼظ٤ْ ٝحُٔيف ٍَُِٓٞ  . (هزَٟ) (:ح٧ِٓٞد ك٠ حُز٤ض- )

وى فٌهـا ــــ فبوركَت، ٌا قبَر الرسوِل،وُبوركْت        بالٌد ث3

الرشٌـُد المسـدُد 

انًفشداد  

 - ٝحٗظوَ ٝٓخكٍَكَظؼٖ ٝ × ٌٓغ ٝرو٢ ٝحٓظوَ :  ػٟٞ -كوَصٝ ُٓلوض × ػظٔض : رًٍٞض

. .حُٔولن× حُٔٞكن :  حُٔٔـيىُ -حَُٗيحء  (ؽ) ح٠ُخٍ× حُٜخى١ : ح٤َُٗـيُ 

انششػ 

 .  بالبركةوللبلد الذى ضم جسد الرسول الطاهر - -  الرسول لقبر الشاعر  وٌدعو- 

أنٕاٌ 

انغًبل 

( - ٍِ ََ حَُٓٞ ،ػْ كٌف  هزَ ربٗٔخٕ ٣يػٞ ُٚ ٣ٝ٘خى٣ٚحٍك٤غ ٍٛٞ.(حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش )(: كزًٍَٞض، ٣خ هز

ُِظ٘و٤ٚ، ٝطٞك٠  (حُوطخد ك٠ رًٍٞض ٝحُ٘يحء ك٠ ٣خ هزَ)حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ٫ٝحُٓٚ ٝٛٞ 

 .- - ر٘يس حُلذ ٍَُِٓٞ  

،ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ  (ؿٜيٛخ)ر٬ى ربٗٔخٕ ٣يػٞ ُٚ حٍ ك٤غ ٍٛٞ.(حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش )(: رًٍٞض ر٬ى- )

. ُِظ٘و٤ٚ (حُوطخد ك٠ رًٍٞض)ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ٫ٝحُٓٚ ٝٛٞ 
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ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ  ،(ػظٔش حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس)٠ٛٝ  ٛلش ػٖ (.ً٘خ٣ش(: )رًٍٞض ر٬ى- )

 .حُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرًخ رخُي٤َُ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔد ح٩ط٤خٕ َٝٓ ؿٔخُٜخ  ،ٓؼ٘خٙ

ٝأٍحى حُـِء  (حُز٬ى)ك٤غ أ١ِن حٌَُ ٝٛٞ  . (ح٤ٌُِش) ػٖ حُٔي٣٘ش ػ٬هظٚ (.ٓـخُ ََٓٓ)(: ر٬ى- )

. ٠ٛٝ ٌَٗس ُِظؼظ٤ْ . َٝٓ حُـٔخٍ ح٣٩ـخُ ٝحُيهش ك٠ حهظ٤خٍ حُؼ٬هش . (حُٔي٣٘ش)ٝٛٞ 

  ،ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ،(- - حٍَُٓٞ )ٝٛٞ  ػٖ ٓٞٛٞف (.ً٘خ٣ش)(: ح٤َُٗي حُٔٔيى)- 

 .حُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرًخ رخُي٤َُ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔد ح٩ط٤خَٕٝٓ ؿٔخُٜخ 

. ُِؼِْ رٚ ٝطؼظ٤ٔٚ  (هللا) رلٌ حُلخػَ ٝٛٞ (.اؿخُ)(: رًٍٞض- )

 (ح٤َُٗي)ػ٠ِ حُلخػَ  (ك٤ٜخ)رظوي٣ْ ٗزٚ حُـِٔش (.أِٓٞد هَٜ) (:ر٬ٌى ػــٟٞ ك٤ٜـخ ح٤َُٗـُي حُٔٔـيىُ - )

. ُِظ٤ًٞي ٝحُظو٤ٜٚ 

 -( ٍِ ََ حَُٓٞ  . اٟخكش هزَ ا٠ُ حٍَُٓٞ ُِظ٣َ٘ق ٝحُظؼظ٤ْ: (هز

. ؿَٟٚ حُيػخء.  (أِٓٞد هزَٟ ُلظخ اٗ٘خث٠ ٓؼ٠٘) (:رًٍٞض ٣خهزَ ، ٝرًٍٞض ر٬ى- )

( ٣خ)حٓظويّ أىحس حُ٘يحء . ٗٞػٚ ٗيحء ؿَٟٚ حُظؼظ٤ْ ٝاظٜخٍ حُلذ(.  أِٓٞد اٗ٘خث٠: )(هز٣َخ  )- 

-. - ٠ٛٝ ُِزؼي ُز٤خٕ ػِٞ ُِٓ٘ش ٌٝٓخٗش هزَ حٍَُٓٞ

اهـداً          ُمَعلُِّم صدق ٍ،إْن ــــ إماٌم لَهْم ٌهدٌهـُم الحـقَّ ج4

ٌسعـدوا  ٌطٌعـوهُ 

انًفشداد  

 ٌّ ُْ  - أثٔش(ؽ)َُٓٗي ٝهخثي : آخ  - ٓظوخ٫ًً ٝٓظٌخ٬ًٓ × ٓـظٜيح : ؿخٛـيحً  -٠٣ِْٜ× ٣َٗيْٛ : ٣ٜي٣ٜـ

. ٣٘وٞح ×٣ٜ٘جٞح  : ٣ٔؼيٝح- ٣ؼٜٞٙ ×٣ٔظـ٤زٞح ُٚ ٣ٝ٘لٌٝح آٝحَٓٙ  : ٣ط٤ؼٞٙ- ٍَٓد  : ٓؼِْ

انششػ  

خٌر قائد للبشرٌة كلها ٌهدٌها إلى الحق والرشاد ، وهو أعظم معلم ، من أطاعه  - - إن الرسول - 
 .ٌفز بالسعادة فى الدنٌا واآلخرة 

أنٕاٌ 

انغًبل 

  ،ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ،(- - الرسول )ٝٛٞ  ٓٞٛٞف ػٖ (.ً٘خ٣ش(: )ٓؼِْ- آخّ - )

.  ٝٛٔخ ٌَٗطخٕ ُِظؼظ٤ْ .حُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرًخ رخُي٤َُ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔد ح٩ط٤خَٕٝٓ ؿٔخُٜخ 

،ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء  كن رط٣َن ٣َُٜيٟ ا٤ُٚحٍك٤غ ٍٛٞ.(حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش )(: ٣ٜي٣ْٜ حُلن- )

ٝأػَٙ ك٢ حُٜيح٣ش ا٠ُ - - ُِظـ٤ْٔ، ٝطٞك٠ رؼظٔش حٍَُٓٞ   (٣ٜي٣ْٜ)ر٠٘ء ٖٓ ٫ٝحُٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ 

 .حُلن

ك٤غ أ١ِن  ،( ك٢ ٓؼخىس حُ٘خّ- - أػَ حٍَُٓٞ )٠ٛٝ  ٛلش ػٖ (.ً٘خ٣ش(: )إ ٣ط٤ؼٞٙ ٣ٔؼيٝح- )

  .حُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرًخ رخُي٤َُ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔد ح٩ط٤خٕ َٝٓ ؿٔخُٜخ  ،ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ

ٝحٓظؼٔخٍ حُـِٔش ح٤ٔٓ٫ش ٣ل٤ي حُؼزخص .رلٌف حُٔزظيأ ٬ُٛظٔخّ رخُوزَ(.ا٣ـخُ:)(ٓؼِْ- آخّ - )

. ٝح٫ٓظَٔحٍ

-. - ُِظو٣ََ ٝحُظ٤ًٞي ػ٠ِ إٔ حُٔؼخىس ٗظ٤ـش ُطخػش هللا ٍُٝٓٞٚ(.أِٓٞد ١َٗ:)(إ ٣ط٤ؼٞٙ ٣ٔؼيٝح- )

. ٗظ٤ـش ٓظَطزش ػ٠ِ ٓخ هزِٜخ (: ٣ٔؼيٝح- )
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- - ُِظ٣َ٘ق ٝحُظؤ٤ًي ػ٠ِ ػزخص ٬ُٓٝٓش حُٜيم ٍَُِٓٞ (.اٟخكش ٓؼِْ ا٠ُ ٛيم:)(ٓؼِْ ٛيم- )

 -.- ُِظو٣ََ ٝحُظؼظ٤ْ ٝحُٔيف ٍَُِٓٞ  (.  هزَٟ: )(ح٧ِٓٞد ك٠ حُز٤ض- )

سنوا، فاهللُ ــوإْن ٌح  ذرهـْم     ــفوٌّ عن الزالِت، ٌقبـُل عـــ ع5

وُد ــبالخٌـِر أج

انًفشداد  

 ٌّٞ َُ  - حُُِش(ّ)ح٧هطخء :  ح٫ُِصِ  -ٓظؼٜذ ٝٓظ٘يى× ٓخٓق صّ: ػلـ ْْ  -٣َكٞ× ٣ٞحكن :  ٣وزـ :  ػـٌٍٛـ

. أروَ ٝأٟٖ× أًَّ :ُ أؿـٞى -٤ٔ٣جٞح× ٣ٜ٘ؼٞح حُو٤َحص : ٣لٔ٘ٞح -   أػٌحٍ(ؽ)أٓلْٜ 

انششػ  

هللا ألن  ٌدعو إلى الخٌر واإلحسانو,  عذاراألخطاء وٌقبل األ ٌعفو عن  فهو- - ما أعظم أخالقه و- 
 . بأفضل من إحسانهم المحسنٌنٌجازيوف سوكرٌم 

أنٕاٌ 

انغًبل 

 ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ،(- - الرسول )ٝٛٞ  ٓٞٛٞف ػٖ (.ً٘خ٣ش(: )ػلٞ ػٖ ح٫ُِص- )

ٝح٫ُِص ؿٔغ .  ٝػلٞ ٌَٗس ُِظؼظ٤ْ .حُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرًخ رخُي٤َُ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔد ح٩ط٤خٕ َٝٓ ؿٔخُٜخ ،

. ٝٓؼَكش ُِؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ 

ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ  ،(- - الرسول طٔخٓق ٝػلٞ )٠ٛٝ  ٛلش ػٖ (.ً٘خ٣ش(: )٣وزَ ػٌٍْٛ- )

. حُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرًخ رخُي٤َُ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔد ح٩ط٤خٕ َٝٓ ؿٔخُٜخ  ،ٓؼ٘خٙ

ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ  ،ٗٔزش حُـٞى ٝحٌَُّ هلل ػِ ٝؿَ  ػٖ (.ً٘خ٣ش(: )هللا رخُو٤َ أؿٞى- )

. حُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرًخ رخُي٤َُ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔد ح٩ط٤خٕ َٝٓ ؿٔخُٜخ  ،ٓؼ٘خٙ

ٝحٓظؼٔخٍ حُـِٔش ح٤ٔٓ٫ش ٣ل٤ي حُؼزخص . رلٌف حُٔزظيأ ٬ُٛظٔخّ رخُوزَ  (.ا٣ـخُ: )(ػلٞ ػٖ ح٫ُِص- )

.  ٝح٫ٓظَٔحٍ 

َِ أؿــٞىُ - ) ْٕ ٣لــٔ٘ٞح، كخهللُ رخُو٤ـ  .ُِظو٣ََ ٝحُظ٤ًٞي (. أِٓٞد ١َٗ: )(ٝا

 -.- ُِظو٣ََ ٝحُظؼظ٤ْ ٝحُٔيف ٍَُِٓٞ  (.  هزَٟ: )(ح٧ِٓٞد ك٠ حُز٤ض- )

حرٌٌص على أن  ــ عزٌٌز علٌِه أْن ٌحٌدوا عن الهدى      6

وٌهتدوا  ٌستقٌموا

انًفشداد  

 ٌِ  ح٬٠ٍُ× حَُٗخى :  حُٜيٟ -٣ٔظو٤ٔٞح× ٤ٔ٣ِٞح :  ٣ل٤ـيٝح-٤ٔ٣َ َٜٝٓ× ٝػ٤َٔ ٝٛؼذٗخم : ػ٣ِ

- ٌٚ . ٠٣ِٞح× ٣ََٗيٝح : ٣ٜظـيٝح -٣٘لَكٞح× ٣ؼظيُٞح :  ٣ٔظو٤ٔٞح-  َٜٝٓٔ ٓل١َ× ٓظٔٔي :  ك٣َ

انششػ  

 إن ٌصعب علٌه، والناس إلى الحق والخٌر حرٌص على هداٌة  فهو- - وٌستمر فى مدح الرسول - 
 . والرشاد عن طرٌق الهدىنلويموجدهم ٌضلون أو ي
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أنٕاٌ 

انغًبل 

ٙ ،ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ػٖ كخى رط٣َن ١ُ ٛيٟك٤غ ٍٛٞحٍ(.حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش :)((: ٣ل٤يٝح ػٖ حُٜيٟ- )

ٝأػَٙ ك٢ حُٜيح٣ش  -- ُِظـ٤ْٔ، ٝطٞك٠ رؼظٔش حٍَُٓٞ  (ك٤يٝح١)ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ٫ٝحُٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ 

. ٝح٫ُِص ؿٔغ ٝٓؼَكش ُِؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ . .ا٠ُ حُلن

ْٕ ٣ل٤يٝح ػٖ حُٜيٟ- ) ِٚ أ ٌِ ػ٤ِ ك٤غ  ،(٧ٛلخرٚ- - كذ حٍَُٓٞ )٠ٛٝ  ٛلش ػٖ (.ً٘خ٣ش(: )ػ٣ِ

ٝك٤ٚ . حُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرًخ رخُي٤َُ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔد ح٩ط٤خٕ َٝٓ ؿٔخُٜخ  ،أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ

ْْ  } :حهظزخّ ٖٓ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٖٓ هُٞٚ طؼخ٠ُ  خ َػِ٘ظُّ َٓ  ِٚ ٌِ َػ٤َِْ ٣ِِ ْْ َػ ٌُ ِٔ ْٗلُ ْٖ أَ ِٓ  ٌٍ ٞ ُٓ ٍَ  ْْ ًُ َُوَْي َؿخَء

 ٌْ ِك٤ ٍَ ُإٌٝف  ٍَ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ْْ رِخ ٌُ ٌٚ َػ٤َِْ ٣َِ ( . 128)حُظٞرش .. {َك

ٌٚ ػ٠ِ إٔ ٣ٔظو٤ٔٞح ٣ٜٝظيٝح- ) ػ٠ِ ٛيح٣ش - - كَٙ حٍَُٓٞ )٠ٛٝ  ٛلش ػٖ (.ً٘خ٣ش(: )ك٣َ

حُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرًخ د ح٩ط٤خٕ َٝٓ ؿٔخُٜخ  ،ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ،(أٛلخرٚ ٝحٓظوخٓظْٜ

. رخُي٤َُ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ

. ٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزَُٙ ٣ٝئًيٙ رخُظ٠خى (.١زخم: )( ٣ٔظو٤ٔٞح ٣ٜٝظيٝح-٣ل٤يٝح - )

ْٕ ٣ل٤يٝح ػٖ حُٜيٟ- ) ِٚ أ ٌِ ػ٤ِ ػ٠ِ حُلخػَ ٓؼٍٔٞ  ( ػ٤ِٚ)رظوي٣ْ ٗزٚ حُـِٔش ( أِٓٞد هَٜ: )(ػ٣ِ

. ُِظ٤ًٞي ٝحُظو٤ٜٚ  (إٔ ٣ل٤يٝح ػٖ حُٜيٟ)٤ٛـش حُٔزخُـش حُٜٔيٍ حُٔئٍٝ 

( - ٌِ ٛٞ )ٝأَٛ ح٬ٌُّ . ٝك٤ٜٔخ ا٣ـخُ رلٌف حُٔزظيأ ٬ُٛظٔخّ رخُوزَ . ٌَٗس ُِظؼظ٤ْ : (ك٣َٚ- ػ٣ِ

 . (ٛٞ ك٣َٚ- ػ٣ِِ 

 - - كَٙ حُ٘ز٢ ػلٞ ٝكِٕ ٗيس ًؼَس ٝ طيٍ ػ٠ِ (.٤ٛؾ ٓزخُـش: ) (ك٣َٚ– ػ٣ِِ – ػلٞ )- 

 .ٛيح٣ش ح٧ُٓشػ٠ِ 

. أكؼخٍ ٠ٓخٍػش طل٤ي حُظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ ٝحٓظل٠خٍ حٍُٜٞس : ( ٣ٔظو٤ٔٞح ٣ٜٝظيٝح-٣ل٤يٝح - )

 -.- ُِظو٣ََ ٝحُظؼظ٤ْ ٝحُٔيف ٍَُِٓٞ  (.  هزَٟ: )(ح٧ِٓٞد ك٠ حُز٤ض- )

 .-- ٝطٌَحٍ ح٧هزخٍ ُِظ٣ٞ٘غ ٝحُظؤ٤ًي ػ٠ِ ػظٔش حٍَُٓٞ - 

ٌُثنِّـً جناحـُه         إلى كنــوٌؾ عـــ عط7 ٌَحنـو ــلٌهْم، ال  ٍؾ 

مَهـــُد  ٌَ علٌهـم و

انًفشداد  

ٍّ × كٕ٘ٞ :ػطٞفٌ   (ؽ)ؿخٗذ :  ً٘ق - أؿ٘لش(ؽ)ػطق ٍٝكن :  ؿ٘خف -٣وَد× ٣زؼـي :  ٣ؼ٘ــ٢ -هخ

. .٣ٜؼذ ٣ٝؼَٔ× ٤٣َٔ ٤ٜ٣ٝت :  ٣ٜٔـيُ  -٣ؤٞ× ٣ؼطق :  ٣َل٘ـٞ -أً٘خف

انششػ  

 .وقد شمل عطفُُه جمٌع الخلقرحٌم عطوف   بذكر صفاته ومناقبه ؛ فهو- - وٌستمر فى مدح الرسول - 

أنٕاٌ 

انغًبل 
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( - ْْ ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ  ،-(- ػطق ٍٝكٔش ٍٝكن حٍَُٓٞ )٠ٛٝ  ٛلش ػٖ (.ً٘خ٣ش(: )ػطـٌٞف ػــ٤ِٜ

ٝك٤ٚ حهظزخّ ٖٓ . حُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرًخ رخُي٤َُ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔد ح٩ط٤خٕ َٝٓ ؿٔخُٜخ  ،ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ

ٌْ  }: حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٖٓ هُٞٚ طؼخ٠ُ  ِك٤ ٍَ ُإٌٝف  ٍَ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ( . 128)حُظٞرش .. {رِخ

 ،ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ُٚ ؿ٘خف حثَ  ر٢ -- ك٤غ ٍٛٞ حٍَُٓٞ .(حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش )(: ٫ ٣ُؼِّ٘ـ٢ ؿ٘خكـُٚ - )

. -- ػظٔش حٍَُٓٞ ٗيس ػطق ٝ، ٝطٞك٠ د٤ٟٝقُِض (ؿ٘خكٚ)ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ٫ٝحُٓٚ ٝٛٞ

. رخُظَحىف ُِظ٤ًٞي (. ا١٘خد: )(٣ل٘ٞ- ػطـٌٞف - )

ٌٚ ػ٠ِ إٔ ٣ٔظو٤ٔٞح ٣ٜٝظيٝح- ) ػ٠ِ ٛيح٣ش - - كَٙ حٍَُٓٞ )٠ٛٝ  ٛلش ػٖ (.ً٘خ٣ش(: )ك٣َ

حُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرًخ د ح٩ط٤خٕ َٝٓ ؿٔخُٜخ  ،ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ،(أٛلخرٚ ٝحٓظوخٓظْٜ

. رخُي٤َُ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ

 .ٛيح٣ش ح٧ُٓشػ٠ِ  - - كَٙ حُ٘ز٢ ػلٞ ٝكِٕ ٗيس ًؼَس ٝ ٓزخُـش طيٍ ػ٠ِ س٤ٛؾ:( ػطٞف)- 

( . ٛٞ ػطٞف)ٝأَٛ ح٬ٌُّ . ٝك٤ٜٔخ ا٣ـخُ رلٌف حُٔزظيأ ٬ُٛظٔخّ رخُوزَ .ٌَٗس ُِظؼظ٤ْ: (ػطٞف- )

. أكؼخٍ ٠ٓخٍػش طل٤ي حُظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ ٝحٓظل٠خٍ حٍُٜٞس : (ٜٓي ١ٝ-ك٘ٞ  ١-٣ؼ٠٘ - )

 -.- ُِظو٣ََ ٝحُظؼظ٤ْ ٝحُٔيف ٍَُِٓٞ  (.  هزَٟ: )(ح٧ِٓٞد ك٠ حُز٤ض- )

 .-- طٌَحٍ ح٧هزخٍ ُِظ٣ٞ٘غ ٝحُظؤ٤ًي ػ٠ِ ػظٔش حٍَُٓٞ ٝح٫ٓظَٔحٍ ك٠ ٝ- 

قِد الذي ال مثلُُه ـأعــولً       لؾ ودي علٌِه بالدمـوِع وـُ ــ فج8

ٌُــوَجـُد  هـَر  الدَّ

انًفشداد  

حٍكؼ٠ ٛٞطي :  أػ٢ُٞ-حُيٓغ ٝحُيٓؼش  (ّ)ٓخء حُؼ٤ٖ : حُيٓٞع  - حؿٔي١× أًؼ١َ حُيٓغ : ؿٞى١

ٓيس حُل٤خس حُي٤ٗخ ٝحُٔوٜٞى :  حُيَٛ -روخء× ٍك٤َ :  كْوي - أٓؼخٍ(ؽ)ٗزٚ :  ٓؼَ-رخُزٌخء ٝحُؼ٣َٞ 

.  ٝأىح٤َٛ ٝ ىٛخ٣ٍَ  أَْىٛخٍ ٝ أَْىَُٛ ٝ ُىٍٛٞ(ؽ)حُِٖٓ 

انششػ  

 . مدى الحٌاة  الذي ال مثٌل له-- لفقد النبً وال تجف دموعهما ٌطلب الشاعر من عٌنٌه أن تبكٌا - 

أنٕاٌ 

انغًبل 

،ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ربٗٔخٕ ٣ؤَٓٙ ٣ٝـٞى  حُؼ٤ٖك٤غ .(حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش )(:أػ٠ُٞ- ؿٞىٟ- )

. --  حٍَُٓٞ ٗيس حُلِٕ ُلوي، ٝطٞك٠ دٗو٤ُِٚض (أػ٠ُٞ- ؿٞىٟ) كؼَ ح٧َٓر٠٘ء ٖٓ ٫ٝحُٓٚ ٝٛٞ

ََ ٣ُــَٞؿـيُ - ) ٛـ ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى  ،-(- حٍَُٓٞ )ٝٛٞ  ٓٞٛٞف ػٖ (.ً٘خ٣ش(: )ح١ٌُ ٫ ٓؼُُِٚ حُيَّ

.  حُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرًخ رخُي٤َُ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔد ح٩ط٤خٕ َٝٓ ؿٔخُٜخ  ،٫ُّ ٓؼ٘خٙ

ََ ٣ُــَٞؿـيُ - ) ٛـ  ،-(- ػِٞ ٌٝٓخٗش ٝػظٔش حٍَُٓٞ )٠ٛٝ  ٛلش ػٖ (.ً٘خ٣ش(: )ُلـوِي ح١ٌُ ٫ ٓؼُُِٚ حُيَّ

. حُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرًخ رخُي٤َُ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔد ح٩ط٤خٕ َٝٓ ؿٔخُٜخ  ،ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ

.  ٗٞػٚ أَٓ ؿَٟٚ حُظ٠٘ٔ ٝحُلغ ػ٠ِ حُزٌخء (.أِٓٞد اٗ٘خث٠)(:أػ٠ُٞ- ؿٞىٟ- )

. طؼ٤َِ ُٔخ هزِٚ : (ُلوي- )

. كؼَ ٠ٓخٍع ٣ل٤ي حُظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ ٝحٓظل٠خٍ حٍُٜٞس : (٣ٞؿي- )
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ثلُُه، حّتى ـقَد الـماضــوَن مثـَل محمـٍد       وال مـــ وما ؾ9

ٌُفـقـــُد  القٌامـِة، 

انًفشداد  

 .ح٥طٕٞ ٝح٬ُكوٕٞ× حُٔخروٕٞ :  حُٔخٟٕٞ-  ًٔذ ×حَُٔحى هَٔ : كوي

انششػ  

ٌُفقد --  على فقد الرسول تحسر الشاعري-    ٌوم القٌامةإلى الالحقون ، فلم ٌفقد الماضون ، ولن 

  . --  مثل فقد الرسول

أنٕاٌ 

انغًبل 

ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى  ،-(- ػِٞ ٌٝٓخٗش ٝػظٔش حٍَُٓٞ )٠ٛٝ  ٛلش ػٖ (.ً٘خ٣ش(: )حُز٤ض ًِٚ- )

. حُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرًخ رخُي٤َُ ك٢ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔد ح٩ط٤خٕ َٝٓ ؿٔخُٜخ  ،٫ُّ ٓؼ٘خٙ

. ٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزَُٙ ٣ٝئًيٙ رخُظ٠خى (.١زخم ِٓذ: )( ٣ُلـوـــيُ  -هيَ ـٓخ ف- )

. كؼَ ٠ٓخٍع ٣ل٤ي حُظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ ٝحٓظل٠خٍ حٍُٜٞس : (٣لوي- )

 -.- ٍَُٓٞ  ح حُظلَٔ ػ٠ِ كويُِظو٣ََ (.  هزَٟ: )(ح٧ِٓٞد ك٠ حُز٤ض- )

 انزؼهٛك

 ما مناسبت النص ؟ 1س
  ٍَُٞٓكِٕ حُ٘خػَ ػ٠ِ ٝكخس ح  - .  -

 ما العاطفت المسٍطرة على الشاعر ؟ 2س
 ُٚ ٚحُؼخ١لش ح٤ُٔٔطَس ػ٠ِ حُ٘خػَ ٢ٛ كِٗٚ ػ٠ِ ٝكخس حٍَُٓٞ ٝكز  .

 

علل .   الموسٍقى فً البٍج معبرة عن عاطفت الشاعر 3س
 ِٕ٧ٕ حُ٘خػَ حٓظويّ  رلَ حُط٣َٞ ح١ٌُ ٣٘خٓذ ػخ١لش حُل   .

 بم حعلل قلت الصور البٍانٍت فً النص ؟ 4س
 حٍُٜٞ ك٢ حُ٘ٚ ه٤ِِش ٫ػظٔخى حُ٘خػَ ػ٠ِ ح٧ُلخظ حُٔؼزَس ٝحُٔٞك٤ش  .

اعخماد الشاعر على  األسلوب الخبري ؟ :   بم حعلل 5س
 حػظٔي حُ٘خػَ ػ٠ِ ح٧ِٓٞد حُوز١َ ٧ٗٚ ٫ ٣ٜيف ا٠ُ ح٩ػخٍس ٝحُٔظؼش ٝاٗٔخ ٣وٍَ ٛلخص 

-    . - كو٤و٤ش حطٜق رٜخ حٍَُٓٞ 

. علل :  الشاعر شرٌف اللفظ والمعنى والموضوع 6س
 ٚٗ٣َٗق حُِلع ٝحُٔؼ٠٘ ٝحُٟٔٞٞع  كوي  طؤػَ رؤِٓٞد حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٝأُلخظٚ ٝٓؼخ٤ٗٚ ًٔخ أ 

.. ٣ظ٘خٍٝ ٟٓٞٞػخ ه٤ٔخ ٝٛٞ ٓيف حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ 

 فٍم وافق الشاعر شعراء الجاهلٍت فً مطلع القصٍذة ؟ 7س
 ٍٝحكوْٜ ك٢ حُٞهٞف ػ٠ِ ح٬١٧ٍ ك٢ ٓطِغ حُو٤ٜيس ٝإ حهظِلض ح٬١٧  .

 ما أهم سماث أسلوب الشاعر ؟ 8س
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. ُٜٓٞش ح٧ِٓٞد ٝطؤػَٙ رو٤ْ ٝٓزخىة ح٬ٓ٩ّ - 1

. هِش حٍُٜٞ حُو٤خ٤ُش ٓغ هٞس طؼز٤َٛخ  ٝحطٔخهٜخ ٓغ حُؼخ١لش - 2

. طؤػَٙ رخُٔؼـْ حُـي٣ي ُِوَإٓ ٝحُلي٣غ ح٣َُ٘ق - 3

عًبد أعهٕة 

: انشبػش 

ٍَ رو٤ْ ح٬ٓ٩ّ ٝٓزخىثٚ، ٝطؤػَٙ رخُوَإٓ ح٣ٌَُْ ك٢ أُلخظٚ ٝٓؼخ٤ٗٚ-  قُّ ػٖ طؤػ ِ٘ ٌَ ٝحٟق ٣ . أِٓٞرٚ ٜٓ

. حٍُٜٞ حُو٤خ٤ُش ه٤ِِش، ٌُٜٝ٘خ ٓؼزَس ػٖ كٌَس حُ٘خػَ، ٝٓظٔوش ٓغ ػخ١لظٚ- 

طؤػَ حُ٘خػَ ك٢ ٍٛٞٙ ٝأُلخظٚ رخُٔؼـْ حُـي٣ي ٖٓ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٝحُٜي١ حُ٘ز١ٞ ٝه٤ْ ح٬ٓ٩ّ - 

. ٝٓزخىثٚ

ياليؼ شخصٛخ 

: انشبػش 

. ٓئٖٓ ه١ٞ حُؼخ١لش- 

. ٗي٣ي ح٩ىٍحى ُؼظٔش حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ- 

. ًٝ ٓٞٛزش ٓظ٤ِٔس كوي ًخٕ ٣وٍٞ حُ٘ؼَ حٍطـخ٫ً - 

: أػَ حُز٤جش ك٢ حُ٘ٚ 

ََ حُـخ٤ِٛش -  ح رخُـخ٤٤ِٖٛ كوي ػخٛ ًَ حُزيء رخُٞهٞف ػ٠ِ ح٬١٧ٍ ٝرٌخء حُي٣خٍ ًًَٝ حَُّٓٞ طؤػ

. ٝح٬ٓ٩ّ

. كذُّ حُٜلخرش حٌَُحّ ٍَُِٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ- 

 .طؤػَ حُ٘ؼَحء رخُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٝحُلي٣غ ح٣َُ٘ق ٝرٜي١ ح٬ٓ٩ّ ٝٓزخىثٚ- 

 

رذسٚجبد 

نهٕاعت 

ٍِ ٝٓغٌّ ـٍٓـ٣زـشَ ـر٢                  – 1ّ ُّ ٝطٜٔـي         ٛـُي ــَُِٓـٞ ٌَ ، ٝهي طؼلٞ حَُٓـٞ ٤٘ٓ

ُٖ  ٝهٞكخً أ١خُْض                            َِ حُنــع        ؿٜيٛـخ طٌٍُف حُؼ٤ ِٚ ـ٠ُ ١ِ َِ ح١ٌُ ك٤  أكـٔيُ رـ

ََ حكزًٍَٞض، ٣خ                           ، ٝرًٍْٞض هز ٍِ ٟٝ ك٤ٜـخ ح٤َُٗـُي حُٔٔـيُى ـع ٫ٌى ــ د      َُٓٞ

 .ٝؿٔغ ١َِ " ٝ طؼلٞ "  ٍْٓ " ٛخص َٓحىف  - أ

 .ٓخ حُؼخ١لش ح٤ُٔٔطَس ػ٢ِ حُ٘خػَ ٝأػَٛخ ػ٢ِ ح٧ُلخظ  - د

 ٟٝلٚ ٝر٤ٖ ى٫ُظٚ . ك٢ ح٧ر٤خص طؤػَ رٜ٘ؾ حُو٤ٜيس حُوي٣ْ - ؽ

 "  طٌٍف حُؼ٤ٖ " ٓخ حُـٔخٍ ك٢ - ى

 .ػَِ  طل٤٠َ حُ٘خػَ ٨ُِٓٞد حُوز١َ ٓغ حُظٔؼ٤َ -  ٛـ 

 .حػَد ٓخ طلظٚ ه٢ - ٝ

َُ عـفـع-        2ّ ْْ ـٌّٝ ػٖ ح٫ُِِص، ٣وزـ ْٕ ٣ق          ًٍٛـ َِ أؽـٓ٘ٞح، كخهللُ رخُنـ ٝا ـُٞى ـ٣ـ

ْٕ ٣ل٤ـيٝح ػٖ حُٜـيٟ                ِٚ أ ٌِ ػ٤ِ ٌٚ ػ٠ِ إٔ ٣ٔظو٤ٔٞح ٣ٜٝظـيٝح          ػ٣ِ  ك٣َ

، ٫ ٣ؼ٘ـ٢ ؿ٘خكـُٚ ـ١ـع                ْْ ٛـُي ـّـ٤ُٜـْ ١ٝـٗـٞ عــفـَ ٍف ١ـا٠ُ ًٖ           ٌٝف ػ٤ِٜ

  ( أػخ٣ًَ – أػٌحٍ – أػخًٍ –ٓؼخ٣ًَ  )ػٌٍ    " ؿٔغ  - أ
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 (٤ٔ٣َ     -  ؿزخٕ – ٗل٤ق –ٟؼ٤ق  )ػ٣ِِ " ٓوخرَ 

 ( ٣وخّٝ – ٣ٔخػي – ٣٘خًَ –٣وخ٢ُ  )٣ٜٔي " حَُٔحى د

 .ط٘خُٝض ح٧ر٤خص رؼ٠خً ٖٓ ٛلخص حُ٘ز٢ ٟٝلٜخ  - ب

 حٓظوَؽ ٖٓ ح٧ر٤خص ٓلٔ٘خً ري٣ؼ٤خ ٍٝٛٞس ر٤خ٤ٗش ٟٓٞلخً أػَٛٔخ ك٢ حُٔؼ٢٘ - ؽ

 .طظَٜ ح٧ر٤خص طؤػَ حُ٘خػَ رخُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٟٝق ًُي ٓغ حُظؼ٤َِ -  ى

 ا٢ُ أ١ ؿَٝ ٖٓ أؿَحٝ حُ٘ؼَ ٣٘ظ٢ٔ ٌٛح حُ٘ٚ ؟- ٛـ

، ٫ ٣ؼ٘ـ٢ ؿ٘خكـُٚ -        3ّ ْْ  ا٠ُ ًٍ٘ق ٣َل٘ـٞ ػ٤ِٜـْ ٣ٜٝٔـُي                  ػطٌٞف ػ٤ِٜ

ِٚ رخُيٓـِٞع ٝأػُٞـ٢                  َِ ٣ٞؿـُي                كـٞى١ ػ٤ِ ٛـ ُلوِي ح١ٌُ ٫ ٓؼُِٚ حُيَّ

ََ ٓلٔـٍي                  َٕ ٓؼـ  ٫ٝ ٓؼِـُٚ، كظ٠ّ حُو٤خٓـِش، ٣لوـُي                  ٝٓخ كوَي حُـٔخٟٞ

٤ِْ٘قُ )" ً٘ق " ؿٔغ  - أ ٘ٞف – ًَ ٘خفٌ  - ًَ ًْ   ( أَ

 ( حٓ٘ؼ٢  – حػط٢ –حؿٔي١  )ؿٞى١      "       ٓوخرَ 

 ( ٗٞك٢ – حر٢ٌ رٜٞص َٓطلغ –حىٓؼ٢  )"   أػ٢ُٞ "    َٓحىف 

 رٔخًح ٣خَٓ حُ٘خػَ ػ٤٘ٚ، ٝٓخ حُٔزذ ؟  - د

 ٝٓخ ؿَٟٚ ؟" ٝٓخ كوي حُٔخٟٕٞ ٓؼَ ٓلٔي " ٓخ ٗٞع ح٧ِٓٞد ك٢ -  ؽ

 .حٓظوَؽ ُٞٗخً  ر٤خ٤ٗخً ٝر٤ٖ أػَٙ - ى

رذسٚجبد 

: السؤال األول- - 
 وتهـمـدُ  الرسومُ  تعفُو وقد منٌرٌم - -      ومعــــــهُد  للرسولِ  رْسمٌم  بطٌبة
 أحمدُ  فٌه الذي القبر طلل على  - -    ُجهَدها العٌنُ  تذرفُ  وقوًفا أطالتْ 
د  الرشٌد فٌها ثوى بالدٌم    - -   وُبوركْت  الرســـولِ  قبرَ  ٌا َفُبوِرْكتَ  المســـدَّ

 .(ثوى) مضاد، و(الرسوم) مفرد، و(معهد) مرادؾ :تعبٌرك من ُجَمل فً ٌلً ما هات (أ)
  الشاعر؟ وصفه وبمَ  الرسم؟ ما (ب)
 ؟(ثوى بالد بوركت)الشاعر  قول ٌدل عالم (ج)
؟ وما ؼرضه؟ ( ٌا قبر الرسول–فبوركت ): الشاعر قول فً األسلوب نوع ما (د)
:  هات من األبٌات (هـ)

 .صورة بٌانٌة وبٌن نوعها وسر جمالها- - 
. أسلوب قصر وبٌن فابدته- - 
ا وبٌن نوعه وسر جماله- -  ًٌ . محسًنا بدٌع

. أعرب ما تحته خط (و)
: السؤال الثانً- - 

ْسَعـــُدوا ٌطٌعووُ  إن صدقٍق   ُمَعلِّمُ  - - جاهـــًدا   الحقَّ  ٌهدٌهمُ  لهم إمامٌم  ٌَ 
ت عنَعفُوٌّ  الَّ  أْجــــَودُ  بالخٌر فااُ  ٌُْحِسُنوا وإن- -     ُعْذَرهــــــم ٌقبلُ  الزَّ
 وٌهتدوا ٌستقٌُموا أن على  حرٌصٌم  - - الُهـدَى   عن ٌَحٌُدوا أن علٌه عزٌزٌم 

ثنِّى ال علٌهم َعطوفٌم  ْمَهـــــدُ  علٌهم ٌَحُنو كنف إلى- -     َجناَحـــهُ  ٌُ ٌَ  و
. (جناح)، وجمع (ٌهتدوا)، ومضاد (ٌحنو) مرادؾ :تعبٌرك من جمل فًي ٌل ما هات (أ)
ا شرًحا األبٌات اشرح (ب) ًٌ  .أدب
السعادة؟  سبٌل ما (جـ)
  وما أثره فً المعنى؟؟(جاهدا الحق ٌهدٌهم لهم إمام) :الشاعر قول فً الجمال ما (د)
.  فٌها البٌبة وأثر الشاعر شخصٌة حدد مالمح (هـ)
. بٌنه موضًحا أثره فً المعنى.. فً األبٌات تؤثر بالقرآن الكرٌم  (و)
 .أعرب ما تحته خط (ز)

: السؤال الثالث- - 
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 ٌُوَجدُ  الدهرَ  ِمثلُهُ  ال الذي لفقدِ     - - ِولًـأَعوَ  بالدموع  علٌه َفُجوِدي
ْفَقــــُد  القٌامةِ  حتى ِمْثلُهُ  وال- -     محمـــدٍق  مثلَ  الماُضون َفَقدَ  وما ٌُ

 .(الدهر)، وجمع (مثله)، ومضاد (أعولً) مرادؾ :تعبٌرك من جمل فً ٌلً ما هات (أ)
  ٌطلب الشاعر من عٌنٌه؟ ماذا (ب)
ا مبًٌنا أثرهما فً المعنى–صورة : هات من األبٌات (ج) ًٌ .  إنشاب
قلة الصور البٌانٌة فً النص؟ : علل (د)
ما الخصابص الفنٌة ألسلوب حسان بن ثابت؟  (هـ)
اإلسالم؟  صدر فً عصر الشعر ما سمات (و)
 ما ؼرض النص؟ وبَم تؤثر فً ألفاظه وصوره؟ (ز)
له (ح) ٌُّر الشعر وتحوُّ اإلسالم؟  عصر صدر فً ما أسباب تؽ
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  ..ٖٓ حُٜيٟ حُ٘زٟٞ 

 حُٞىحع ٖٓ ُهطزش

:  رًٓٛذ

ٖ حػظْٜ - - ٣َْٓ حٍَُٓٞ  َٓ ح ُل٤خس ٣ًَٔش ٣٘ؼْ رٜخ  ًٍ ك٢ ٌٛٙ حُُوطزش ٓؼخُْ ٣َ١ن حُل٤٠ِش ٠٣ٝغ ىٓظٞ

. ٝحُوطزش طُزَُ ُ٘خ ٌٛٙ حُٔزخىة ٝحُو٤ْ حُظ٢ هٞحٜٓخ حُلن ٝحُو٤َ ٝحُؼيٍ. رٔزخىة ٌٛح حُيٓظٍٞ ٝهٞح٤ٗ٘ٚ

: انخطجخ

حيد هللا وامثَاء غنٌه : اميقدىح (أ)
( ٖ َٓ ٖ ٤ٓجخِص أػٔخُ٘خ،  ِٓ ٍِ أٗلٔ٘خ ٝ َُٝٗ  ٖ ِٓ ًُ رخهللِ  ُٙ ٝٗظُٞد ا٤ُٚ، َٝٗؼٞ َُ ُيُٙ ٝٗٔظؼ٤ُُ٘ٚ ٝٗٔظـل َٔ حُلُٔي هللِ َٗل

َّٕ ٓلًٔيح  َْ ك٬ ٛخى١َ ُٚ، ٝأَُٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝكَيُٙ ٫ ٣ََٗي ُٚ ٝأُٜٗي أ ِِ٠ُْ٣ ْٖ َٓ ٝ ،ُٚ ََّ ٠ُِٓ ِْٜي هللاُ ك٬  َ٣

ِٚ، ٝأَٓظلظُِق رخ١ٌُ ٛٞ ه٤َ. َػْزُيُٙ ٍُُٝٓٞٚ َِ رطخػظِ ْْ ػ٠ِ حُؼٔ ٌُ ْْ ػزخَى هللاِ رظوٟٞ هللاِ ٝأَُكؼُّ ٌُ ٤ ِٛ ْٝ  (.أُ

: انًفشداد

- (ػٕٞ)ٗطِذ حُؼٕٞ ٓ٘ٚ : ٗٔظؼ٤٘ٚ- ٗؼ٢٘ ػ٤ِٚ رٌَ ه٤َ: ٗلٔيٙ- حٌُّ ٝحُـلٞى ٝحٌُلَ× حُؼ٘خء : حُلٔي

: ٣ٜيٙ- َٗ (ّ)ًٗٞد : ٍَٗٝ - (ػًٞ)ِٗـؤ ٝٗلظ٢ٔ : ٗؼًٞ- َٜٗ × َٗؿغ : ٗظٞد- ٗطِذ ػلٞٙ: ٗٔظـلَٙ

َّ ٝأػظَف : أٜٗي- ٠٣ِٚ × ٣َٗيٙ  ٍِى : ٣َٗي- أُه : طوٟٞ هللا- أٜٗلٌْ : أ٤ٌْٛٝ- ًَٗخء  (ؽ)ُٓ٘خ

. أهظْ ٝأ٢ُٜٗ× أريأ : أٓظلظق- أػزطٌْ × أٗـؼٌْ : أكؼٌْ -  (ٝه٢)ٓوخكظٚ 

انششػ 

ٔانزؾهٛم 

: حٗظِٔض ٓويٓش حُوطزش ػ٠ِ - 

: رَحػش حٓظ٬ٍٜ ، ٝكٖٔ حٓظلظخف ٓخٍ حُوطزخء ػ٠ِ ٜٗـٚ كظ٠ ػَٜٗخ حُلخَٟ ،كوي : ًٔخ ٣وٍٞ حُ٘وخى 

. هللا ػِ ٝؿَ ١ِٝذ حُؼٕٞ ٝحُٔٔخػيس ٝحُؼلٞ ٝحُٔـلَس ٓ٘ٚ-  - كٔي حٍَُٓٞ - 

. حُِـٞء ا٠ُ هللا َٛرًخ ٖٓ ٍَٗٝ حُ٘لْ ٝ أػٔخُٜخ ح٤ُٔجش- 

ح٫ػظَحف رؤٕ حُٜيح٣ش ٖٓ هللا طؼخ٠ُ، ك٬ ٛخى١ ا٫ هللا ٖٝٓ ٣ٜيٙ هللا كِٖ ٣ـي ٖٓ ٣زؼيٙ ػٖ حُٜٞحد، ٖٝٓ - 

. ٠٣َِ كِٖ ٣ـي ٖٓ ٣ٜي٣ٚ

. ح٩هَحٍ رٞكيح٤ٗش هللا طؼخ٠ُ، ٝحُٜ٘خىس رؤٕ ٓلًٔيح ػزي هلل ٝ ٍُٓٞٚ- 

. حُظٞؿٚ ا٠ُ حُٔئ٤ٖ٘ٓ رخ٤ُٜ٘لش ٤ٛٞٓخ رخُوٞف ٖٓ هللا ٝحُؼَٔ رٔخ ٤َٟ٣ٚ ٝحُلغ ػ٠ِ ١خػظٚ- 

أنٕاٌ 

: انغًبل

ٍٛٞ حُ٘لّٞ ٝح٧ػٔخٍ ك٤غ  (:حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش): (ٝٗؼًٞ رخهلل ٖٓ ٍَٗٝ أٗلٔ٘خ ٖٝٓ ٤ٓجخص أػٔخُ٘خ)- 

خ ٣ََٗس َٜٗد ٜٓ٘خ،ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٝ ٛٞ حُلؼَ  ًٛ َٝٓ   (ٗؼًٞ)ح٤ُٔجش أٗوخ

. ؿٔخُٜخ حُظ٘و٤ٚ، ٝطٞك٢ ر٠ٍَٝس ٓلخٓزش حُ٘لْ ٝح٩ه٬ع ػٖ حُٔؼخ٢ٛ
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كذ ٛلش ٠ٛٝ  ػٖ (:ً٘خ٣ش): (أ٤ٌْٛٝ ػزخى هللا رظوٟٞ هللا ٝأكؼٌْ ػ٠ِ ١خػظٚ ٝأٓظلظق رخ١ٌُ ٛٞ ه٤َ)- 

ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ، َٝٓ حُـٔخٍ .ُِ٘خّ ٝكَٛٚ ػ٠ِ حُيػٞس ا٠ُ ١خػش هللا- - حٍَُٓٞ

 .ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ 

خ ٤ٓٞٓو٤ًخ(: ؿ٘خّ ٗخهٚ): (ٗلٔيٙ– حُلٔي )-  ًٓ .  ٣لَى حٌُٖٛ ٣طَد ح٧ًٕ ٝ ٣ؼط٢ ؿَ

 .ٟٝلٚ ٝطزَُٙ رخُظ٠خى ًي حُٔؼ٠٘ ٝصإ ص(:ٓوخرِش): (ٖٓ ٣ٜيٙ هللا ك٬ ٠َٓ ُٚ ٖٝٓ ٠٣َِ ك٬ ٛخى١ ُٚ)- 

األعبنٛت 

: اإلَشبئٛخ

 ؿَٟٚ حُظ٘ز٤ٚ ٝاظٜخٍ حُلذ، ٝكٌكض أىحس حُ٘يحء ُِي٫ُش ػ٠ِ (ٗيحء)ٗٞػٚ . (أِٓٞد اٗ٘خث٢) :(ػزخى هللا)- 

كٌِ٘خ ػز٤ي هلل ػِ ٝؿَ ، أٓخ حُؼزخى كْٜ ٛلٞس  (ػز٤ي)أؿَٔ ٖٓ : (ػزخى هللا)ٝ. هَد ٖٓ ٣٘خى٣ْٜ ٖٓ هِزٚ

. حُؼز٤ي ٝحُوِن 

. أِٓٞد هزَٟ ُلظخ اٗ٘خث٠ ٓؼ٠٘ ؿَٟٚ حُيػخء  (....ٗؼًٞ رخهلل ٖٓ ٍَٗٝ أٗلٔ٘خ) -

 رو٤ش ح٧ٓخ٤ُذ هز٣َش ُِظو٣ََ  -

رؾهٛم 

: األنفبظ

ُظو٣ََ ٝحُظ٤ًٞي ، ٝحُظؼز٤َ رخ٠ُٔخٍع ؛ ُِظـيى ح ؿَٟٚ: (أِٓٞد هز١َ) : (حُلٔي هلل ٗلٔيٙ ٝٗٔظؼ٤٘ٚ)- 

. ٝحُـِٔش ح٤ٔٓ٩ش طل٤ي حُؼزخص ٝح٫ٓظَٔحٍ .ٝح٫ٓظَٔحٍ ٝحٓظل٠خٍ حٍُٜٞس 

. أٓخ٤ُذ ١َٗ ُِظ٤ًٞي: (ٖٓ ٣ٜيٙ هللا ك٬ ٠َٓ ُٚ ٖٝٓ ٠٣َِ ك٬ ٛخى١ ُٚ)- 

. رخُ٘ل٢ ٝح٫ٓظؼ٘خء ُِظ٤ًٞي ٝ حُظو٤ٜٚ. (أِٓٞد هَٜ): (ٝأٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا)- 

َ : (ٝأَُٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝكَيُٙ ٫ ٣ََٗي ُٚ)-  ًْ ُِظ٤ًٞي ػ٠ِ  (٫ اُٚ ا٫ هللا ٝكَيُٙ )رؼي  (٫ ٣ََٗي ُٚ)ًِ

. ٝكيح٤ٗش هللا طؼخ٠ُ

َّٕ ٓلًٔيح ػزيٙ ٍُٝٓٞٚ )-  ، ًِٝٔش : (ٝأَُٜٗي أ َّٕ -   - طئًي طٞحٟغ حٍَُٓٞ  (ػزيٙ)أِٓٞد ٓئًي رؤ

ٝحهظٜخٛٚ -   - طٞك٠ رظ٣َ٘ق هللا ػِ ٝؿَ ٍَُِٓٞ  (ٍُٓٞٚ)ٝحػظَحكش رخُؼزٞى٣ش هلل ػِ ٝؿَ ، ًِٝٔش 

. رظز٤ِؾ حَُٓخُش ُِ٘خّ ًخكش 

 -(ْ - ٠ٓخٍػخٕ ٣ي٫ٕ ػ٠ِ حُظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ ػطق حُؼخ٢ٗ ػ٠ِ ح٧ٍٝ ٣ئًي كَٙ حُ٘ز٢ : (أ٤ٌُْٛٝ ٝأُكؼٌُّ

  - ٚػ٠ِ اٍٗخى حُ٘خّ حُٔٔظَٔ ُٔخ ك٤ٚ ه٤َْٛ ٝٓؼخىطْٜ اًح حطوٞح هللا ٝػِٔٞح رطخػظ .

أكؼخٍ ٠ٓخٍػش ُِظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ ٝحٓظل٠خٍ حُٔٞهق ك٤ليع حُظؤػ٤َ  (ٗؼًٞ - ٗظٞد - ٗٔظـلَٙ - ٗلٔيٙ ) -

. حُٔوٜٞى ك٢ حُ٘لْ

يٍ رٕعٛٓبد  (ة)

     انُجٙ

خ رْؼيُ ) َّٓ ُّ : أ َٜخ حُ٘خ هِل٢ ٌٛح! أ٣ُّ ْٞ َٓ ًُْ رؼَي ػخ٢ٓ ٌٛح ك٢  ؛ كب٢ٗ ٫ أى١ٍ ُؼ٢ِِّ ٫ أُوخ ْْ ٌُ َُ ْٖ ٢ِّ٘ أُر٤َِّ ِٓ . حٓٔؼُٞح 

 ُّ َٜخ حُ٘خ ْْ ! أ٣ُّ ًُ َِ ٌُْ ٌٛح ك٢ ٜٗ ِٓ ِش ٣ٞ َٓ َْ ُل ًَ  ٌُْ ِْوَٞح ٍرَّ ْٕ طَ ٌّ ا٠ُ أ ْْ كَح ٌُ ٌُْ ػ٤ِ َٟ ٌُْ ٝأػَح ًُْ ٝأٓٞحَُ َّٕ ىٓخَء ا

َٜيْ  ْٗ َّْ كخ ـُْض؟ حُُِٜ َْ رََِّ َٛ ْْ ٌٛح أ٫  ًُ َُ٘ٚ ػ٤ِٜخ! ٌٛح ك٢ رِِي َٔ ٖ حثظ َٓ َٛخ ا٠ُ  ْٖ ًخَْٗض ػَ٘يُٙ أٓخٗشٌ ك٤َِئىِّ َٔ ٍِرَخ . كَ  َّٕ ٝا

 َّٕ َّٕ ىٓخَء حُـخ٤ِِٛش ٟٓٞٞػشٌ ٝا ِذ، ٝا ُٔطَِّ ِٖ ػزِي حُ ٢ حُؼزخّ ر ِّٔ ٍِرخ َػ ٍِرًخ أَْرَيأُ رٚ   ٍَ َّٝ َّٕ أَ ٌَٟٓٞٞع، ٝا حُـخ٤ِِٛش 

َيحَِٗش  ِّٔ ََ حُ ََ حُـخ٤ِِٛش ٟٓٞٞػشٌ ؿ٤ َّٕ ٓآػ ِٖ ػزي حُٔطِذ، ٝا ِٖ حُلخٍع ر ِٖ ٍر٤ؼشَ ر ُّ ػخَٓ ر ٌّ أَْرَيأُ رٚ َى ٍَ َى َّٝ أ

وَخ٣ش ِّٔ ٖ حُـخ٤ِٛش. ٝحُ ِٓ  َٞ ْٖ ُحَى كَُٜ َٔ ٍَ، كَ ِٚ ٓخثشُ رؼ٤ َ ٝك٤ ـَ خ ٝحَُل َٜ ََ رخَُؼ ِي ٓخ هُظِ ْٔ ْزُٚ حَُؼ ِٗ ٌى ٝ َٞ ُي هَ ْٔ  (.ٝحَُؼ
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: انًفشداد

٫ أٓظوزٌِْ ٝأٛخىكٌْ ٝ ٫ أهخرٌِْ ٫ٝ أؿيًْ : ٫ أُوخًْ- أؿَٜ × أػِْ : أى١ٍ- أهل٢ × أٟٝق ٝأظَٜ: أر٤ّٖ

ٌٓخ٢ٗ ٝحَُٔحى ؿزَ حَُكٔش رؼَكخص : ٓٞهل٢- ٗؼض ُِؼخّ : (ٌٛح)حُؼخّ حُؼخَٗ ٖٓ حُٜـَس، ٝ: ػخ٢ٓ ٌٛح- 

ِْوَٞح - حُِؼَٝ  (ّ)َٗكٌْ : أػَحٌْٟ - (ى٠ٓ)ىّ  (ّ)حُٔوٜٞى أٗلٌْٔ ٝأٍٝحكٌْ : ىٓخءًْ- ٓٞحهق  (ؽ) طَ

ٌُْ ٓش : كَحّ- طٔٞطٞح : ٍرَّ ََّ َل - ٍٜٗٞ  ٝأَٜٗ  (ؽ)ًٝ حُلـش : ًَْٜٗ- ٣ّٞ ػَكش : ٣ٌْٞٓ- ك٬ٍ × ُٓ

ِٜخ ٣ٝؼ٤يٛخ : ٣ئىٛخ- أٓخٗخص  (ؽ)ٝى٣ؼش : أٓخٗش- كَف ط٘ز٤ٚ : أ٫- ٌٓش حٌَُٔٓش : رِيًْ ِٛ ْٞ ٣وٜٞٗخ  ×٣ُ

ٍر٤ؼش رٖ -  ػْ حُ٘ز٢ حُؼزخّ - رخ١َ ٝكَحّ ٝٓخه٢ : ٟٓٞٞع- حُل٠َ ٝ ح٣ُِخىس :حَُرخ - ٤٠٣ٝؼٜخ 

ٖ هُظِٞح هزَ ح٬ٓ٩ّ : ىٓخء حُـخ٤ِٛش- أرٞٙ حرٖ ػْ حُ٘ز٢ حُلخٍع  - ٓؤػَس  (ّ)ك٠خثَ ٌٝٓخٍّ : ٓآػَ- َٓ

- هٜخٙ : هٞى- حُوطؤ ٝ حُٜٔخىكش × حُوٜي : حُؼٔي- ٓوخ٣ش حُُلـخؽ : حُٔوخ٣ش- هيٓش حٌُؼزش : حُٔيحٗش

َ أٝ ٗخهش : رؼ٤َ - (ػٜٞ)ػ٢ّٜ ٝػٜٞحص  (ؽ):حُؼٜخ َٔ  .رُؼَحٕ ٝأرخػَ ٝأرخػ٤َ (ؽ)َؿ

: انششػ

: حُ٘خّ ك٢ ٌٛح حُـِء-  - أ٠ٛٝ حٍَُٓٞ - 

: ٍرٚ ٝأػ٠٘ ػ٤ِٚ ، ٗخىٟ حُ٘خّ ٤ُ٘زْٜٜ ا٠ُ ٓخ ك٤ٚ حُو٤َ ٝحُٔؼخىس هخث٬-  - رؼي إٔ كٔي حُ٘ز٢ - 

أ٣ٜخ حُ٘خّ حٓٔؼٞح ٠٘ٓ أٟٝق ٌُْ ٓخ ٣ٔؼيًْ ك٢ حُي٤ٗخ ٝح٥هَس ، كَرٔخ ٫ أُوخًْ َٓس أهَٟ رؼي ػخ٠ٓ ٌٛح 

: حٌُٟ أكؾ ك٤ٚ ٓؼٌْ ٫ٝ أهق ك٢ ٓٞهل٠ ٌٛح َٓس أهَٟ ، ػْ أٝٛخْٛ ٌٛٙ حُٞٛخ٣خ 

. كلع ح٧ٓٞحٍ ٝح٧ٗلْ ٝح٧ػَحٝ ٝطل٣َٜٔخ- 

. كلع ح٧ٓـــخٗش ٍٝىٛخ ٧ٛلخرٜخ- 

. طل٣َْ حُظؼخَٓ رخَُرخ ك٢ ح٧ٓــــٞحٍ- 

. ؿِحء حُوظَ حُؼٔي ٛـــٞ حُوٜخٙ ٖٓ حُوخطَ- 

. ؿِحء حُوظَ ؿ٤َ حُؼٔي ٓخثش رؼ٤َ ، ٖٝٓ ُحى ػ٠ِ ًُي كٜٞ ٖٓ ٓزخُـخص حُـخ٤٤ِٖٛ ك٢ ١ِذ حُي٣ش - 

أنٕاٌ 

: انغًبل

(: طؾز٤ٚ: )(إ ىٓخءًْ ٝأٓٞحٌُْ ٝأػَحٌْٟ ػ٤ٌِْ كَحّ ًلَٓش ٣ٌْٞٓ ٌٛح ك٢ ًَْٜٗ ٌٛح ك٢ رِيًْ ٌٛح)- 

ك٤غ فٞس ُكشٓش حُذٓخء ٝح٧ٓٞحٍ ٝح٧ػشحك رلشٓش ح٤ُّٞ ٝحُؾٜش ٝحُزِذ، ٝعش ؿٔخُٚ حُظٞم٤ق، ٣ٝٞك٢ 

. رخُٔزخُـش ك٢ طلش٣ْ ٛزٙ ح٧ؽ٤خء

ٝعش حُـٔخٍ ح٣٩ـخص ٝحُذهش ك٢ حخظ٤خس .ػٖ ح٧سٝحف ٝح٧ٗلظ ػ٬هظٚ حُغزز٤ش (:ٓـخص ٓشعَ: )(ىٓخءًْ) - 
. حُؼ٬هش

ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ ، ٝعش حُـٔخٍ  (حُٔٞص) ػٖ ٓٞفٞف ٝٛٞ :(ً٘خ٣ش: )(طِوٞح ٍرٌْ)- 

.. ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ 

رخ ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ  (طلش٣ْ ٝهزق )ػٖ فلش ٠ٛٝ : (ً٘خ٣ش: )(ٝإ ٍرخ حُـخ٤ِٛش ٟٓٞٞع)-  حُشِّ

. ٓؼ٘خٙ ،ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ 

ٝإ أٍٝ ٍرخ أريأ رٚ ٍرخ ػ٢ٔ حُؼزخّ رٖ ػزي حُٔطِذ، ٝإ ٓآػَ حُـخ٤ِٛش ٟٓٞٞػش ؿ٤َ حُٔيحٗش )- 

 ػٖ طغخ١ٝ حُ٘خط ك٢ حُلوٞم (:ً٘خ٣ش) ػٖ فلش ٠ٛٝ  ٗزز طقشكخص حُـخ٤ِٛش ٝسكنٜخ، ٝ(:ً٘خ٣ش)(: ٝحُٔوخ٣ش

ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ ،ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخص . ٝحُٞحؿزخص

. ٝطـغ٤ْ 
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ٌى ٝٗزٚ حُؼٔي ٓخ هظَ رخُؼٜخ ٝحُلـَ)-  َٞ طلش٣ْ حُوظَ حُؼٔذ ٝطـ٤ِع )ػٖ فلش ٢ٛٝ : (ً٘خ٣ش: )(ٝحُؼٔي هَ

ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ ، ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخص  (ػوٞرظٚ

.. ٝطـغ٤ْ 

ٖ حُـخ٤ِٛش)-  ِٓ  َٞ ْٖ ُحَى كَُٜ َٔ ػٖ فلش ٢ٛٝ حُظ٘ل٤ش ٖٓ هِذ ص٣خدس كٞم حُذ٣ش حُٔوشسس ، ك٤غ : (ً٘خ٣ش: )(كَ

. أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ ،ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ

: طل٤َِ ح٧ُلخظ
خ رؼيُ )-  َّٓ أٓخ )ظشف صٓخٕ ٓز٢٘ ػ٠ِ حُنْ ك٢ ٓلَ ٗقذ، ٝ( رؼذ)كشف ؽشه ٝطلق٤َ ٝط٤ًٞذ، ( أٓخ: )(أ

. طُغ٠ٔ كقَ حُخطخد ٧ٜٗخ طلقَ حُٔوذٓش ػٖ حُٔٞمٞع (رؼذ

ِ )ُِذ٫ُش ػ٠ِ ؽٍٔٞ حُٔغ٤ِٖٔ ٝؿ٤ش حُٔغ٤ِٖٔ  (حُ٘خط)حعظخذحّ ًِٔش -  ل٠َ رِخَّللَّ ًَ َٝ َِْ٘خَى َُِِّ٘خِط َسُع٫ٞا  أَْسَع َٝ
ح ٤ِٜذا ح)، 79: حُ٘غخء (َؽ َِٗز٣شا َٝ ح  خكَّشا َُِِّ٘خِط رَِؾ٤شا ًَ َِْ٘خَى ا٫ِ  خ أَْسَع َٓ . 19: ح٧ٗؼخّ (َٝ

. طؼ٤َِ ُٔخ هزِٜخ: (أر٤ٖ ٌُْ)- 

َّٕ : (كب٢ٗ ٫ أى١ٍ ُؼ٢ِ ٫ أُوخًْ)-  . طؼ٤َِ ُٔخ هزِٜخ، ٝأعِٞد ٓئًذ رب

. حعْ ح٩ؽخسس ُِظؼظ٤ْ: (ك٢ ٓٞهل٢ ٌٛح- رؼي ػخ٢ٓ ٌٛح )- 

حُغذحٗش ٝحُغوخ٣ش ٖٓ ٓلخخش حُـخ٤ِٛش ُِلغ ػ٠ِ خذٓش ر٤ض هللا - - حعظؼ٠٘ حُ٘ز٢ : (ؿ٤َ حُٔيحٗش ٝحُٔوخ٣ش)- 
. حُلشحّ

، ٝطوذ٣ْ ؽزٚ حُـِٔش : (إ ىٓخءًْ ٝأٓٞحٌُْ ٝأػَحٌْٟ ػ٤ٌِْ كَحّ)-  َّٕ َّٕ ( ػ٤ٌِْ)أعِٞد ٓئًذ رب ػ٠ِ خزش ا

. أعِٞد هقش ُِظ٤ًٞذ ٝحُظخق٤ـ، ٝحُـٔغ ُِظٌؼ٤ش ٝحُؾٍٔٞ

. ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ: (ك٤ِئىٛخ)- 

َّٕ : (ٝإ ٍرخ حُـخ٤ِٛش ٟٓٞٞع)-  . أعِٞد ٓئًذ رب

: األعبنٛت

.  ُـزد ح٫ٗظزخٙ- - ًٝشسٛخ حُشعٍٞ حٌُش٣ْ. ٗٞػٚ ٗذحء ُِظ٘ز٤ٚ ٝح٫عظٔخُش(: أعِٞد اٗؾخث٢)(: أ٣ٜخ حُ٘خّ)- 
. ُلغ ٝحُ٘قق ٝح٩سؽخدؿشمٚ ح ٗٞػٚ أٓـــش (: أعِٞد اٗؾخث٢)(: حٓٔؼٞح ٢ّ٘ٓ)- 

. ُظوش٣شؿشمٚ ح ٗٞػٚ حعظلٜخّ (: أعِٞد اٗؾخث٢)(: أ٫ َٛ رِـض)- 

. ُظؼظ٤ْؿشمٚ ح ٗٞػٚ ٗذحء (: أعِٞد اٗؾخث٢)(: حُِْٜ)- 

. ُذػخءؿشمٚ ح ٗٞػٚ أٓش (: أعِٞد اٗؾخث٢)(: كخٜٗي)- 

 .٩ُضحّ ٝحُٞؿٞدح  كو٤و٠ ؿشمٚ  ٗٞػٚ أٓش(: أعِٞد اٗؾخث٢)(: ك٤ِئىٛخ)- 

 امذحرًس ىُ ادتاع امشٌطاٌ (ج) 

َٜخ حُ٘خّ) ْٕ ٣ُطخَع ك٤ٔخ ٟٓٞ ًُي ك٤ٔخ ! أ٣َُّ ٢َ رؤ ِٟ ٍَ ٌُْ ٌٛٙ، ٌُٝ٘ٚ هي  ِٟ ْٕ ٣ُؼزَي رؤٍ َْ أ َٕ هي أ٣َِ َّٕ ح٤ُ٘طخ ا

َٕ ٖٓ أػٔخٌُْ . طَْلوَِٝ

ح١ِجُٞح ِػيَّسَ ’’! أ٣ٜخ حُ٘خّ َٞ َُُٓٞٗٚ َػخٓخً ٤ُُِ َِّ ٣َُل َٝ ٝح ٣ُِلَُُِّٞٗٚ َػخٓخً  َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ ِٚ حَُّ َُّ رِ ٠َُ٣ َِ ْل ٌُ ُْ ٣َُِخَىسٌ ك٢ِ ح ٢ُء  ِٔ خ حَُّ٘ َٔ اَِّٗ

 ُ َّ هللاَّ ََّ خ َك َٓ‘‘ ٝ ، َٝ َّ َهََِن هللاُ حُٔٔخٝحِص ٝح٧ٍ ٞ٣ ِٚ ٍَ ٤ًٜجظِ َٕ هي حٓظيح َّٕ حُِٓخ ِ ’’؛ ٝا َْ٘ي هللاَّ ٍِ ِػ ُٜٞ ُّ٘ َّٕ ِػيَّسَ حُ اِ

 ٌّ َُ رََؼشٌ ُك ٍْ َٜخ أَ ْ٘ ِٓ  َٝ ٍْ ح٧َْ َٝ حِص  َٝ خ َٔ َّٔ َّ َهََِن حُ ْٞ َ٣ ِ ًِظَخِد هللاَّ ح ك٢ِ  ًَ ْٜ َٗ  ََ َ٘ ىٌ ‘‘حْػَ٘خ َػ َْ ظَٞح٤ُخٌص ٝٝحكٌي كَ ُٓ ًٝ : ، ػ٬ػشٌ 

ْؼزَخٕ َٗ خىٟ ٝ َٔ َؿٌذ ر٤ٖ ُؿ ٍَ ِش ٝحُٔلَّ، ٝ َـّ  (!أ٫ َٛ رِـُض؟ حُِْٜ كخٜٗي. حُوَْؼَيِس ًٝٝ حُِل

: انهغٕٚبد

ٍٞ رخُلغخد : ح٤ُ٘طخٕ ََّ ٝحٗوطغ سؿخإٙ :أ٣ظ- ؽ٤خه٤ٖ  (ؽ)ار٤ِظ، ٝٛٞ ُسٝف خز٤ؼش ٓـ ََ ×  ٣جظ ٝٓ ِٓ : ٣ؼزي-  أَ
ُٝك (ؽ)رِذًْ ٌٓش حٌُٔشٓش أٝ ؽزٚ حُـض٣شس حُؼشر٤ش ًِٜخ : أٌٍْٟ- ٣ٌٕٞ ٓؼزٞدح  ٍٍ ٝأسمٕٞ ٝأَْس - أسحٍك

ََ ٝٝحكَن : ٢ٍٟ : ح٢ُٔ٘ء- طؼظٕٔٞ× طغظ٤ٜٕ٘ٞ ٝطغظوِٕٞ : طلوَٕٝ- ؿ٤ش: ٟٓٞ- سكل ٝأر٠َ × هز

: ٤ُٞح١جٞح- ٣لشٓٞٗٚ× ٣ز٤لٞٗٚ : ٣لِٞٗٚ- ٣ٜذ١ ٣ٝشؽذ × ٣ـ١ٞ : ٠٣َ- ح٣٩ٔخٕ× حُؾشى : حٌُلش- حُظؤخ٤ش
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 (ؽ)حُٞهض : حُِٓخٕ- ؽٌَ ٝكخُش ٝفٞسس : ٤ٛجش-  ػخد ٝسؿغ ٝدحس: حعظذحس-  ػذد: ػيس- ٣خخُلٞح × ٣ٞحكوٞح 

 ُٖٓ ّ- أصٓ٘ش ٝأْص َُ . ٓظظخرؼش: ٓظٞح٤ُش- كشحّ  (ّ) ٣لشّ ك٤ٜخ حُوظخٍ :ُك

: انششػ

: ك٢ ٌٛح حُـِء ٖٓ حُوطزش ٖٓ- - ٣لٌٍ حٍَُٓٞ - 

. ٣لٌٍ ٖٓ ح٤ُ٘طخٕ ٝٝٓخٝٓٚ ُْٜ ك٢ ح٧ٍٓٞ حُز٤ٔطش ٤ُٞهغ رْٜ ك٢ حَُ٘ ٝٓؼ٤ٜش هللا- 

طل٣َْ طزي٣َ حٍُٜ٘ٞ ًٔخ ًخٗٞح ٣لؼِٕٞ ك٢ حُـخ٤ِٛش، ك٤ـؼِٕٞ َٜٗ ٓلَّ ري٫ً ٖٓ َٜٗ ٛلَ ٝحُؼٌْ ػخّ - 

. رؼي ػخّ ٤ُلِٞح ٧ٗلْٜٔ حُلَد ٝحُوظخٍ

ح َٓطزش ٫ ٣ـُٞ طـ٤َٛخ-  ًَ . ػيى حٍُٜ٘ٞ ػ٘ي هللا طؼخ٠ُ حػ٘خ ػَ٘ ٜٗ

 -٢ٛ ّ َُ . (ٍؿذ- حُٔلَّ – ًٝ حُلـش – ًٝ حُوَؼيس ): ح٧َٜٗ حُُل

أنٕاٌ 

: انغًبل

( حُٔغ٤ِٖٔ)ٝأسحد حُـضء ( حُ٘خط)ػٖ حُٔغ٤ِٖٔ ػ٬هظٚ ح٤ٌُِش، ك٤غ أهِن حٌَُ (:ٓـخص ٓشعَ: )(حُ٘خّ)- 

. ٝعش حُـٔخٍ ح٣٩ـخص ٝحُذهش ك٢ حخظ٤خس حُؼ٬هش.

َّٕ ح٤ُ٘طخٕ هي أ٣ْ إٔ ٣ؼزي رؤٌٍْٟ ٌٛٙ)-  ػٖ فلش ٠ٛٝ  هذحعش أسك ٌٓش ٝٓخ كُٜٞخ ،ك٤غ ( : ً٘خ٣ش: )(ا

. أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ ،ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ
ػٖ ٓٞفٞف ٝٛٞ  ٝعٞعش حُؾ٤طخٕ (: ً٘خ٣ش: )(ٌُٝ٘ٚ هي ٢ٍٟ ك٤ٔخ ٟٓٞ ًُي ك٤ٔخ طلوَٕٝ ٖٓ أػٔخٌُْ)- 

ُِ٘خط ك٢ ح٧ٓـــٞس حُزغ٤طش ٤ُٞهغ رْٜ ك٢ حٌُزخثش،ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ ،ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ 

. رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ

َّٕ حُِٓخٕ هي حٓظيحٍ)-  ٕا ٣غظذ٣ش،(: حعظؼخسس ٤ٌ٘ٓش: )(ا ّ كزف حُٔؾزٚ رٚ ٝؿخء عك٤غ فٞس حُضٓخٕ ربٗغخ

. رؾ٠ء ٖٓ ُٞحصٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ حعظذحس ، ٝعش حُـٔخٍ حُظؾخ٤ـ، ٝطٞك٢ رظؾخرٚ ح٣٧خّ

-(  َٝ َّ َهََِن هللاُ حُٔٔخٝحِص ٝح٧ٍ ٞ٣ ِٚ َّٕ حُِٓخٕ هي حٓظيحٍ ٤ًٜجظِ ك٤غ ؽزٚ حُضٓخٕ حُز١ (: طؾز٤ٚ طٔؼ٠ِ٤: )(ا

ر٤ٜجش حُضٖٓ ك٠ أٍٝ ٗظخّ ُخِن حُغٔخٝحص ٝح٧سك،  ُِظٞم٤ق ٝٛٞ ٣ٞك٢ رخُقلخء -  - كؾ ك٤ٚ حُ٘ز٢ 
.    ٝحُ٘وخء ٝطؾخرٚ ح٣٧خّ 

. ٣ٞمق حُٔؼ٠٘ ٣ٝئًذٙ ٣ٝزشصٙ رخُظنخد ( :هزخم: )(٣لَٓٞٗٚ- ٣لِٞٗٚ )- 

. ٣ٞمق حُٔؼ٠٘ ٣ٝئًذٙ ٣ٝزشصٙ رخُظنخد ( :هزخم : )(٢ٍٟ- أ٣ْ )- 

. ٣ٞمق حُٔؼ٠٘ ٣ٝئًذٙ ٣ٝزشصٙ رخُظنخد ( :هزخم : )(ح٧ٍٝ- حُٔٔخٝحص  )-

رؾهٛم 

: األنفبظ

َّٕ ح٤ُ٘طخٕ هي أ٣ْ إٔ ٣ؼزي رؤٌٍْٟ ٌٛٙ)-  ، ٝهذ : (ا َّٕ . أعِٞد ٓئًذ رب

. طؼ٤َِ ُٔخ هزِٜخ: (٤ُٞح١جٞح ػيس ٓخ كَّ هللا)- 
َّٕ حُِٓخٕ هي حٓظيحٍ ٤ًٜجظٚ ٣ّٞ هِن هللا حُٔٔخٝحص ٝح٧ٍٝ)-  ، ٝهذ ٝحُلؼَ حُٔخم٢: (ا َّٕ . أعِٞد ٓئًذ رب

َّٕ :(حا إ ػيس حٍُٜ٘ٞ ػ٘ي هللا حػ٘خ ػَ٘ َٜٗ)-  . أعِٞد ٓئًذ رب

حػ٘خ )ػ٠ِ خزش إ ( ػ٘ذ هللا)رظوذ٣ْ ؽزٚ حُـِٔش (: أعِٞد هقش: )(إ ػيس حٍُٜ٘ٞ ػ٘ي هللا حػ٘خ ػَ٘ َٜٗحً )- 

. ُِظ٤ًٞذ ٝحُظخق٤ـ (ػؾش ؽٜشح

(: ٜٓ٘خ أٍرؼش كَّ ػ٬ػش ٓظٞح٤ُخص ٝٝحكي كَى ًٝ حُوؼيس ًٝٝ حُلـش ٝحُٔلَّ ٍٝؿذ ر٤ٖ ؿٔخىٟ ٝٗؼزخٕ)- 

. طلق٤َ رؼذ اؿٔخٍ ُِظٞم٤ق ٝحُظ٤ًٞذ 

. كشف حعظذسحى ٣٘ل٢ حُلٌْ ػٔخ هزِٚ ٣ٝؼزظٚ ُٔخ رؼذٙ، ٣ٝٔ٘غ حُلْٜ حُخطؤ: (ٌُٝ٘ٚ)- 
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. ُِظ٤ًٞذ ٝحُظخق٤ـ(  اٗٔخ)أعِٞد هقش ٓئًذ رــ : (اٗٔخ ح٢ُٔ٘ء ٣ُخىس ك٢ حٌُلَ)- 

: األعبنٛت

. ؿشمٚ حُظ٘ز٤ٚ (ٗذحء) ٗٞػٚ (: أعِٞد اٗؾخث٢)(: أ٣ٜخ حُ٘خّ- )

. ؿشمٚ حُظوش٣ش (حعظلٜخّ) ٗٞػٚ (: أعِٞد اٗؾخث٢)(: أ٫ َٛ رِـض- )

. ؿشمٚ حُذػخء  (ٗذحء) ٗٞػٚ (: أعِٞد اٗؾخث٢)(: حُِْٜ- )

. ؿشمٚ حُذػخء (أٓش) ٗٞػٚ (: أعِٞد اٗؾخث٢)(: كخٜٗي- )

َح  (د) امصػادج فٍ ادتاع امقسآٌ وامصُّ
( ُّ ٍْ ٓ٘ٚ! أ٣ٜخ حُ٘خ ْٖ ٤١ِذ َْٗل ِٓ ِٚ ا٫  ٍُ أه٤ ٍٖ ٓخ َُّ ُٔئٓ َّْ . اٗٔخ حُٔئٕٓ٘ٞ اهٞسٌ، ٫ٝ ٣َِل أ٫ َٛ رِـُض؟ حُُِٜ

ِٚ ُٖ ط٠َُِِّٞح؛ ! كخٜٗيْ  ْْ رِ طُ ٌْ ْٕ أَه ُض ك٤ٌْ ٓخ ا ًْ ٍٞ، كب٢ٗ هي طَ ْْ ٍهخَد رؼ ٌُ ح ٠٣َُد رؼ٠ُ ًٍ لَّخ ًُ َّٖ رَؼي١  ِؿؼُ َْ ك٬ طَ

ِٚ، أ٫ َٛ رِـُض؟ حُِْٜ كخٜٗي َُّٓ٘شَ ٗز٤ِّ !  ًظخَد هللاِ ٝ

 ُّ َْ ! أ٣ُّٜخ حُ٘خ ٤ُٝ ،ًُْ ْْ ػَ٘ي هللاِ أطوخ ٌُ َٓ َّٕ أًَ ْٖ طَُحٍد، ا ِٓ  ُّ ، ٝآى َّ ْْ ٥ى ٌُ ُِّ ًُ َّٕ أرخًْ ٝحكٌي،  ْْ ٝحكٌي ٝا ٌُ َّٕ ٍرَّ ا

ٌَ ا٫ رخُظوٟٞ، أ٫ َٛ رِـُض؟ هخُٞح ٢ٍّٔ ك٠َْ ـَ َّ٘خُٛي حُـخثِذَ : ٗؼْ، هخٍ: ُؼَر٢ٍّ ػ٠ِ َػ  (!ك٤ُِزَِِّؾِ حُ

: انهغٕٚبد

طٌٔٔظْ : أهٌطْ رٚ- ٣وظَ رخ٤ُٔق : ٠٣َد- اٍؿخّ ٝاؿزخٍ × ٍٟخ ٝٓٞحكوش : ٤١ذ- ٣لَّ ٫ٝ ٣زخف : ٫ ٣لَ

َْ ٖٓ : طَحد- آىّ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ أرٞ حُزَ٘ : أرخًْ- ُٖٓ٘  (ؽ)٣َ١وش ٜٝٓ٘ؾ : َُّٓ٘ش- طو٤ِظْ ٝك١َظْ ×  ٓخ َٗؼُ

رَخٕ  (ؽ)أَى٣ْ ح٧ٍَٝ  َْ د  (ؽ)ػَر٢  -(ٝه٢)أه٘خًْ هلل : أطوخًْ- أٓٞأًْ × أك٠ٌِْ : أًٌَْٓ- أطَرش ٝطِ ََ - َػ

٢ٔ ـَ ْ ٝأػخؿْ  (ؽ)ؿ٤َ ػَر٢ : َػ ـَ - ه٤٘ش هللا طؼخ٠ُ : حُظوٟٞ- أك٠خٍ ٝك٠ٍٞ  (ؽ)٤ِٓس : ك٠َ- َػ

. ٣َٞٛ: ٣زِؾ- حُـخثذ × حُٜ٘ٞى  (ؽ)حُلخَٟ : حُ٘خٛي

: انششػ

: ك٢ ٌٛح حُـِء رـ-  - ٠ٛٞ٣ حٍَُٓٞ 

. ح٧هٞس ٝحُظَحر٢ ر٤ٖ حُٔئ٤ٖ٘ٓ- 

. طل٣َْ أهٌ ح٧ٓٞحٍ ا٫ رط٤ذ ٗلْ ٍٟٝخ- 

. ػيّ حُوظخٍ ٝحُوظَ ٝحُلَٝد ر٤ٖ حُٔئ٤ٖ٘ٓ- 

. حُظٔٔي رٌظخد هللا طؼخ٠ُ ٝ ٓ٘ش حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ- 

. ٝكيح٤ٗش هللا طؼخ٠ُ- 

". آىّ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ"ًَ حُ٘خّ ٖٓ أَٛ ٝحكي ٛٞ - 

. هِن آىّ ٖٓ طَحد- 

. إ أك٠َ حُ٘خّ ػ٘ي هللا ٛٞ ح٧ًؼَ ه٤٘ش ٝطوٟٞ هلل- 

. ٫ ك٠َ ُؼَر٢ ػ٠ِ أػـ٢ٔ ا٫ رخُظوٟٞ ٝحُؼَٔ حُٜخُق- 

أنٕاٌ 

: انغًبل

ٝعش  ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ ، ، ػٖ فلش ٠ٛٝ  حُؼذحٝس(:ً٘خ٣ش:)(٠٣َد رؼ٠ٌْ ٍهخد رؼٞ)- 

. حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ

ػٖ فلش ٠ٛٝ  مشٝسس حُظٔغي رخُوشإٓ ٝحُغ٘ش (:ً٘خ٣ش: )(ٓخ إ أهٌطْ رٚ ُٖ ط٠ِٞح ؛ ًظخد هللا ٝٓ٘ش ٗز٤ٚ)- 

حُ٘ز٣ٞش حُٔطٜشس  ،ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ ،ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ 

.  ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ
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ػٖ فلش ٠ٛٝ  حُٞكذح٤ٗش َّلل طؼخ٠ُ ،ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ ،ٝعش (:ً٘خ٣ش: )(إ ٍرٌْ ٝحكي) - 

.  حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ

ػٖ فلش ٠ٛٝ  ح٧فَ حُٞحكذ ُِزؾش ،ك٤غ أهِن (:ً٘خ٣ش: )(ٝإ أرخًْ ٝحكي- ًٌِْ ٥ىّ ٝآىّ ٖٓ طَحد  ) - 

.  ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ ،ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخص ٝطـغ٤ْ

ػٖ فلش ٢ٛٝ حُٔغخٝحس ر٤ٖ ؿ٤ٔغ حُ٘خط ك٢ حُلوٞم (:ً٘خ٣ش: )(٤ُْٝ ُؼَر٢ ػ٠ِ ػـ٢ٔ ك٠َ ا٫ رخُظوٟٞ)- 

ٝحُٞحؿزخص،ك٤غ أهِن ح٬ٌُّ ٝأسحد ٫صّ ٓؼ٘خٙ ،ٝعش حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٓقلٞرخ رخُذ٤َُ ػ٤ِٚ ك٢ ا٣ـخص 
.  ٝطـغ٤ْ

. ٣ٞمق حُٔؼ٠٘ ٣ٝئًذٙ ٣ٝزشصٙ رخُظنخد ( :هزخم:)(ػـ٢ٔ- ػَر٢ )- 

. ٣ٞمق حُٔؼ٠٘ ٣ٝئًذٙ ٣ٝزشصٙ رخُظنخد ( :هزخم: )(حُـخثذ- حُ٘خٛي )- 

 - ( ِٚ َُّٓ٘شَ ٗز٤ِّ ِٚ ُٖ ط٠َُِِّٞح؛ ًظخَد هللاِ ٝ ْْ رِ طُ ٌْ ْٕ أَه ُض ك٤ٌْ ٓخ ا ًْ  ٖٓ م٤ٔش ك٤غ حٗظوَ: (حُظلخص)(: كب٢ٗ هي طَ

. ٣لشى حُزٖٛ ٣ٝـزد ح٫ٗظزخٙ (ٗز٤ٚ)ا٠ُ م٤ٔش حُـخثذ ك٢  (طشًضُ )حُٔظٌِْ ك٢ 

رؾهٛم 

: األنفبظ

. ُِظ٤ًٞذ حُظخق٤ـ( اٗٔخ)أعِٞد هقش رــ : (اٗٔخ حُٔئٕٓ٘ٞ اهٞس)- 

َّ ُٔئٖٓ ٓخٍ أه٤ٚ ا٫ ٖٓ ٤١ذ ٗلْ ٓ٘ٚ)-  رخُ٘ل٢ ٝح٫عظؼ٘خء ، ُِظ٤ًٞذ ٝ ( أعِٞد هقش: )(٫ٝ ٣ل

. حُظخق٤ـ

ٝٛٞ  . أعِٞد ٓئًذ ربٕ ٝهذ: (كب٢ٗ هي طًَض ك٤ٌْ ٓخ إ طٌٔٔظْ رٚ)- 

َّٕ : (إ ٍرٌْ ٝحكي ٝإ أرخًْ ٝحكي ، ًٌِْ ٥ىّ ٝآىّ ٖٓ طَحد)-  رظوذ٣ْ ( أعِٞد هقش)ٝٛٞ . أعِٞد ٓئًذ رب

. ُِظ٤ًٞذ ٝ حُظخق٤ـ  (...ٓخ )ػ٠ِ حُٔلؼٍٞ رٚ  (ك٤ٌْ)ؽزٚ حُـِٔش 
َّٕ أًٌَْٓ ػ٘ي هللا حطوخًْ)-  ػ٠ِ خزش ( ػ٘ذ هللا)رظوذ٣ْ ؽزٚ حُـِٔش ( أعِٞد هقش)ٝٛٞ . أعِٞد ٓئًذ ربٕ: (ا

. ُِظ٤ًٞذ ٝ حُظخق٤ـ (أطوخًْ)إ 

. رخُ٘ل٢ ٝح٫عظؼ٘خء ُِظ٤ًٞذ ٝ حُظخق٤ـ( أعِٞد هقش: )(٤ُْٝ ُؼَر٢ ػ٠ِ ػـ٢ٔ ك٠َ ا٫ رخُظوٟٞ)- 

: األعبنٛت

. ؿشمٚ حُظ٘ز٤ٚ (ٗذحء) ٗٞػٚ (: أعِٞد اٗؾخث٢)(: أ٣ٜخ حُ٘خّ)- 

. ؿشمٚ حُظوش٣ش (حعظلٜخّ) ٗٞػٚ (: أعِٞد اٗؾخث٢)(: أ٫ َٛ رِـض)- 
. ؿشمٚ حُذػخء  (ٗذحء) ٗٞػٚ (: أعِٞد اٗؾخث٢)(: حُِْٜ)- 

. ؿشمٚ حُذػخء (أٓش) ٗٞػٚ (: أعِٞد اٗؾخث٢)(: كخٜٗي)- 

ح)-  ًٍ ، ٝٛٞ أعِٞد ٓئًذ رٕ٘ٞ (حُظلز٣ش)ؿشمٚ  (٢ٜٗ) ٗٞػٚ (: أعِٞد اٗؾخث٢)(: ك٬ طَؿؼٖ رؼي١ ًلخ

. حُظ٤ًٞذ

. ؿشمٚ حُ٘قق ٝح٩سؽخد (أٓش) ٗٞػٚ (: أعِٞد اٗؾخث٢)(: ك٤ِزِؾ حُ٘خٛي حُـخثذ)- 

انزؼهٛك ػهٗ 

انُص  

؟ -   - ىاذا ًلاحظ اميذأىه فٍ ُخطتح امَتٍ:س
ح ٖٓ حُٜي١ حُ٘ز١ٞ ك٢ ػزخٍحص ه٘٘ض حُلوٞم  ًَ حُٔظؤَٓ ك٢ حُوطزش ٣ـيٛخ ٝػ٤وش ًخِٓش ؿخٓؼش ط٠ٔ٘ض ًؼ٤

- ٝإ أرخًْ ٝحكي - إ ٍرٌْ ٝحكي )حُٔي٤ٗش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٨ُٓش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، كل٤ٜخ اهَحٍ ٓزيأ ح٧هٞس ٝحُٔٔخٝحس 

كَرخ حُـخ٤ِٛش )، ٝك٤ٜخ ػٍٞس ٗخٓوش ٧ػَحف حُـخ٤ِٛش (أًٌَْٓ ػ٘ي هللا أطوخًْ- ًٌِْ ٥ىّ ٝآىّ ٖٓ طَحد 

.  (ٟٓٞٞع، ٝىٓخء حُـخ٤ِٛش ٝٓآػَٛخ ًِٜخ ٟٓٞٞػش
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ٝك٠ هطزظٚ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ اهَحٍ ٓزيأ ح٧هٞس ر٤ٖ حُ٘خّ، كخُ٘خّ ؿ٤ًٔؼخ ٓظٔخٕٝٝ ٫ ك٠َ ُؼَر٢ ػ٠ِ 

خ ٗخ٬ٓ؛ اً ًخٗض ًِٔخطٜخ ٝٓخ طِحٍ ٛيح٣ش ُ٪ٗٔخٕ  ًٓ ح ػخ ًٍ َّْ طٜزق حُوطزش ىٓظٞ ػـ٢ٔ ا٫ رخُظوٟٞ، ٖٝٓ َ ػ

. ٍؿْ طؼخهذ حُوَٕٝ ٝحهظ٬ف حُز٤جخص، ٝطٔخ٣ِ ح٧ؿ٘خّ ٝحُو٤ٓٞخص

؟ ‘‘خطتح امىداع’’مًَ ُشيٌر امُخطتح ةـ :س

ح - - ٤ُٔٓض هطزش حُٞىحع رٌٜح ح٫ْٓ ٧ٕ حُ٘ز٢  ًَ أُوخٛخ ٣ّٞ ػَكش ٖٓ ؿزَ حَُكٔش ٝهي ٍِٗ حُٞك٢ ٓز٘

َّ ِى٣ً٘خ)رخًظٔخٍ حُي٣ٖ ٝطٔخّ حُ٘ؼٔش  ٬ ْٓ ُْ ح٩ِْ ٌُ ٤ُض َُ ِٟ ٍَ َٝ ظ٢ِ  َٔ ْْ ِْٗؼ ٌُ ُض َػ٤َِْ ْٔ َٔ أَْط َٝ  ْْ ٌُ ْْ ِى٣َ٘ ٌُ ُِْض َُ َٔ ًْ َّ أَ ْٞ َ٤ُْ  (ح

. رؼيٛخ - -  ، ٝهي طٞك٠ حٍَُٓٞ 3:حُٔخثيس

: ثٛئخ انُص

٩ٍٓخء ىػخثْ حُي٣ٖ ح٢ٓ٬ٓ٩، ٝػ٘يٓخ حًظَٔ حُي٣ٖ ٟٝٝلض - - ػَٜ ٛيٍ ح٬ٓ٩ّ، كِوي ؿخٛي حٍَُٓٞ 

. ٓؼخُٔٚ هخّ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ربُوخء هطزش حُٞىحع ٤ُِوٚ ك٤ٜخ طؼخ٤ُْ ح٬ٓ٩ّ ٜٝٓ٘ـٚ

: األعبنٛت

٫كع ط٘ٞع ح٧ٓخ٤ُذ ك٢ حُوطزش ُِي٫ُش ػ٠ِ ط٘ٞع حُٔؼخ٢ٗ ٝطزخ٣ٖ حُو٠خ٣خ حُظ٢ ٣ظ٘خُٜٝخ ًَ أِٓٞد، ٢ٛٝ - 

. ك٢ ٓـِٜٔخ طئًي حُٔؼ٠٘ ٝطؼ٤َ حُوخٍة ٝطـٌد حٗظزخٛٚ

٫كع إٔ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ هي أًؼَ ٖٓ حٓظويحّ أِٓٞد حُظ٤ًٞي ك٢ حُوطزش ٤ُزَُ هطٍٞس - - 

. ح٫رظؼخى ػٖ حُظؼخ٤ُْ حُٞحٍىس ك٢ هطزظٚ ٣ٝئًي إٔ حُٔؼخىس ك٢ ح٫هظيحء رٜخ ٝح٫ٓظؼخٍ ُٜخ

: شياخ أشنىب امخطتح
حُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش ٢ٛ ًَ هٍٞ أٝ كؼَ أٝ طو٣ََ ٛيٍ ػٖ حُ٘ز٢ ح٣ٌَُْ، ٢ٛٝ ٜٓيٍ ٖٓ ٜٓخىٍ حُز٬ؿش 

 . ٜٗؾ ٓخٍ ػ٤ِٚ حُوطزخء ٖٓ رؼيٙ-  - ٝحُلٜخكش ٝحُز٤خٕ، ٝهي ًخٕ ُوطذ حُ٘ز٢  

:  وديٌزخ ُخطتح حخح امىداع ةـ
ؿٔخٍ ح٧ُلخظ ُٜٝٓٞظٜخ ٝحطٔخهٜخ ٓغ حُٔؼخ٢ٗ ك٢ٜ ه٣ٞش كخٓٔش ك٢ حُٟٔٞغ ح١ٌُ ٣ظطِذ ًُي، ٢ٛٝ  - 1

ِِْ ٌَ . ٛخىثش ٤ُ٘ش ك٢ ٓٞحٟغ ٓـخ٣َس؛ كخُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ أُٝط٢َِ ؿٞحَٓغ حُ

. ىهش ح٤ُٜخؿش، ٝٓظخٗش حُٔزي ٝحُظٞحُٕ ح٤ُٓٞٔو٠ ٝحُظَط٤ذ حُٔ٘طو٢ ُلٌَٛخ - 2

. ُْٗيٍس حٍُٜٞ حُو٤خ٤ُش ًٝؼَس حُٔئًيحص  - 3

ع ح٧ِٓٞد ر٤ٖ حُوزَ ٝح٩ٗ٘خء ٓٔخ ٣يكغ حَُِٔ ػٖ حُٔخٓغ - 4 ُّٞ . ط٘

  - -
- انزذسٚجبد 

  -

: أىاو ىا ًنٍ( )أو  ()طؼ غلاىح : 1س

.  رخُٔغ٤ِٖٔ ك٢ حُؼخّ حُغخدط ٖٓ حُٜـشس  كؾ حُ٘ز٢ (أ
. حُلؾ ٛٞ حُشًٖ حُؼخُغ ٖٓ أسًخٕ ح٩ع٬ّ (د
.  ٣ـذ حُلؾ ػ٠ِ ًَ ٓغِْ رخُؾ هخدس ٓغظط٤غ ٓخد٣اخ ٝرذ٤ٗاخ (ؿـ

.  ًَ ٓ٘خعي حُلؾ طُئدٟ ك٢ ٌٓش حٌُٔشٓش (د

.  طوّٞ حُؼ٬هش ر٤ٖ ح٩ٗغخٕ ٝخخُوٚ ػ٠ِ أعخط ٖٓ حُظوٟٞ ( ٛـ

حُلٔي هلل ٗلٔيٙ ٝٗٔظؼ٤٘ٚ ٝٗٔظـلَٙ ٝٗظٞد ا٤ُٚ ٝٗؼًٞ رخهلل ٖٓ ٍَٗٝ أٗلٔ٘خ  : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ): 2ّ

ٖٝٓ ٤ٓجخص أػٔخُ٘خ ٖٓ ٣ٜي هللا ك٬ ٠َٓ ُٚ ٝ ٖٓ ٠٣َِ ك٬ ٛخى١ ُٚ ٝأٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝكيٙ ٫ ٣َٗي 
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ُٚ ٝأٜٗي إٔ ٓلًٔيح ػزيٙ ٍُٝٓٞٚ ٝأ٤ٌْٛٝ رظوٟٞ هللا ٝأكؼٌْ ػ٠ِ حُؼَٔ رطخػظٚ ٝأٓظلظق رخ١ٌُ ٛٞ 

 (.ه٤َ

. ك٢ ؿِٔظ٤ٖ ٖٓ ػ٘ذى( ٛخد١)، ٝؿٔغ "ع٤جخص: "حعظخذّ ٓنخد (أ

. ٝمق رُي... ك٢ ٛزٙ حُٔوذٓش ُٜزٙ حُخطزش حُؼظ٤ٔش رشحػش حعظ٬ٍٜ  (د

. ٓلغ٘اخ رذ٣ؼ٤اخ ٝحرًش ٗٞػٚ ٝأػشٙ: - ػ٤ٖ ك٢ ٛزٙ حُلوشس (ؿـ

. أعِٞراخ اٗؾخث٤اخ ٝر٤ٖ ٗٞػٚ ٝؿشمٚ- 
ح ٝحرًش ٝع٤ِش حُظ٤ًٞذ ك٤ٚ-  . فٞسس ر٤خ٤ٗش ٝر٤ٖ أػشٛخ ك٢ حُٔؼ٠٘ -  .          أعِٞراخ ٓئًذا

. أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ (ى
َّٕ  حُ٘خّ أ٣ٜخ): 3ّ  رِيًْ ك٢ ٌٛح ًَْٜٗ ك٢ ٌٛح ٣ٌْٞٓ ًلَٓش كَحّ ػ٤ٌِْ ٝأػَحٌْٟ ٝأٓٞحٌُْ ىٓخءًْ ا

 (.ىكخٗٚ حُُِْٜص رِؾ َٛ أ٫ ٌٛح

. (دٓخءًْ)، ٝر٤ٖ حُٔشحد ٖٓ (أػشحك)، ٝٓلشد (كشحّ)ٛخص ك٢ ؿَٔ ٖٓ طؼز٤شى ٓشحدف-  أ 

ؽٜشًْ ٛزح؟ -  رِذًْ ٛزح- ٣ٌْٞٓ ٛزح : ٓخ حُٔوقٞد رـ-  د 

ٓخ حُز١ ٣ئًذٙ حُشعٍٞ حٌُش٣ْ؟ .. ك٢ ٛزح حُـضء ٖٓ حُخطزش- ؽ 

. أعِٞراخ اٗؾخث٤اخ ٝحرًش ٗٞػٚ ٝؿشمٚ: - حعظخشؽ ٖٓ حُلوشس- د 

ح ٝأعِٞراخ ُِوقش ٝر٤ٖ ٝع٤ِظٚ ٝؿشمٚ.            - فٞسس ر٤خ٤ٗش ٝر٤ٖ أػشٛخ-  . أعِٞراخ ٓئًذا

خ؟       ٝ - ٛـ  . أػشد ٓخ طلظٚ خو- ُٔخرح ؿخء حُخطخد ُِ٘خط ؿ٤ٔؼا

َّْ ٣ظٌٕٞ؟ هَزِّن رُي ػ٠ِ ٛزح حُ٘ـ– ص  . ٖٓ أ١ كٕ٘ٞ حُ٘ؼش ٛزح حُ٘ـ؟ ٝٓ

َّٕ  ػ٤ِٜخ، حثظٔ٘ٚ َٖٓ ا٠ُ ك٤ِئىٛخ أٓخٗش ػ٘يٙ ًخٗض ٖٓ): 4ّ  رٚ أريأ ٍرخ أٍٝ ٝإ ،ٟٓٞٞع حُـخ٤ِٛش ٍِرخ ٝا

ىٌ  ٝحُؼٔي. ٝحُٔوخ٣ش حُٔيحٗش ؿ٤َ ٟٓٞٞػش حُـخ٤ِٛش ٓآػَ ٝإ حُٔطِذ، ػزي رٖ حُؼزخّ ػ٢ٔ ٍرخ َٞ  ٝٗزٚ هَ

 .(حُـخ٤ِٛش ٖٓ كٜٞ ُحى كٖٔ رؼ٤َ ٓخثش ك٤ٚ ٝحُلـَ، رخُؼٜخ هظَ ٓخ حُؼٔي

. (رؼ٤ش)، ٝؿٔغ (ٓآػش)، ٝٓلشد (هٞد– ٓٞمٞػش – حُغذحٗش – سرخ )مغ ك٢ ؿَٔ ٖٓ ػ٘ذى ٓشحدف - أ 

. حؽشف حُلوشس رؤعِٞري- د 

ٓخ حُؼٔذ؟ ٝٓخ ؿضحإٙ؟ ٝٓخ ؽزٚ حُؼٔذ؟ ٝٓخ ؿضحإٙ؟ -  ؽ 

ح ٝحرًش ٝع٤ِش ط٤ًٞذٙ: - حعظخشؽ ٖٓ حُلوشس- د  . أعِٞراخ ٓئًذا

. أعِٞراخ اٗؾخث٤اخ ٝحرًش ٗٞػٚ ٝؿشمٚ-  

. أػشد ٓخ طلظٚ خو - ؟         ٝ (خطزش حُٞدحع)ُع٤ٔض ٛزٙ حُخطزش : ػَِ- ٛـ 

ْٕ  أ٣ْ هي ح٤ُ٘طخٕ إ حُ٘خّ أ٣ٜخ): 5ّ  ك٤ٔخ ًُي ٟٓٞ ك٤ٔخ ٢ٍٟ هي ٌُٝ٘ٚ ٌٛٙ، أٌٍْٟ ك٢ ٣ُؼزي أ

خ حُ٘خّ أ٣ٜخ ..أػٔخٌُْ ٖٓ طلوَٕٝ َٔ ٢ءُ  اَِّٗ ِٔ َِ  ك٢ِ ٣ُِخَىس حَُّ٘ ْل ٌُ ُْ َُّ  ح َٖ  رِٚ ٠َ٣ ٣ ٌِ ٝح حَُّ َُ لَ خ ٣ِلَُِّٞٗٚ ًَ ًٓ َُٓٞٗٚ َػخ َِّ ٣َل َٝ 

خ ًٓ ح١ِجُٞح َػخ َٞ خ ِػيَّس ٤ُِ َٓ  َّ ََّ  ٝح٧ٍٝ، حُٔٔخٝحص هللا هِن ٣ّٞ ٤ًٜجظٚ حٓظيحٍ هي حُِٓخٕ ٝإ.  ٣٧ :سحُظٞدهللاَّ  َك

ًَ  ػَ٘ حػ٘خهللا  ػ٘ي حٍُٜ٘ٞ ػيس ٝإ  حُلـش ًٝٝ حُوؼيس ًٝ كَى ٝٝحكي ٓظٞح٤ُخص ػ٬ػش كَّ أٍرؼش ٜٓ٘خ ،حٜٗ

 (.ىكخٗٚ حُِْٜ ؟رِـض َٛ أ٫ . ٝٗؼزخٕ ؿٔخىٟ ر٤ٖ ٍٝؿذ ٝحُٔلَّ
 (حُض٣خدس– حُظز٤ٌش – حُظؤخ٤ش – حُ٘غ٤خٕ ): ٓشدحكٜخ (حُ٘غ٢ء): - حخظش حُقٞحد ٓٔخ ر٤ٖ حُوٞع٤ٖ– أ 

 (٣شكنٞح– ٣ٞحكوٞح – ٣ٜٔذٝح – ٣غخ٣شٝح ): ٓشحدكٜخ (٣ٞحهجٞح)- 

. ٝمق ٓخ هشسٙ حُشعٍٞ حٌُش٣ْ... ك٢ ٛزٙ حُلوشس- د 

َْ ًؼشص أعخ٤ُذ حُظ٤ًٞذ؟ (أ٣ٜخ حُ٘خط )ُٔخرح طٌشس حُ٘ذحء-  ؽ  ؟ ُٝ

أعِٞد هقش . - اه٘خراخ ٝحرًش ه٤ٔظٚ. - فٞسس ر٤خ٤ٗش ٝحرًش ٗٞػٜخ ٝه٤ٔظٜخ حُل٤٘ش: - حعظخشؽ ٖٓ حُلوشس- د 

. أػشد ٓخ طلظٚ خو-  ٛـ .                               ٝحرًش ؿشمٚ

ٓخ حُغُّ٘ش؟ ٝٓخ أ٤ٔٛظٜخ ُِز٬ؿش ٝح٧دد؟ - ٝ

َّ  ٫ٝ ،اهٞس حُٔئٕٓ٘ٞ اٗٔخ !حُ٘خّ أ٣ٜخ): 6ّ  ؟رِـض َٛ أ٫. ٓ٘ٚ ٗلْ ٤١ذ ٖٓ ا٫ أه٤ٚ ٓخٍ ُٔئٖٓ ٣ل

ح رؼي١ طَؿؼٞح ك٬. كخٜٗي حُِْٜ ًٍ  ُٖ رٚ أهٌطْ إ ٓخ ك٤ٌْ طًَض هي كب٢ٗ رؼٞ، ٍهخد رؼ٠ٌْ ٠٣َد ًلخ
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 ًٌِْ ، ٝحكي أرخًْ ٝإ ٝحكي ٍرٌْ إ حُ٘خّ أ٣ٜخ. ىكخٗٚ حُِْٜ؟ رِـض َٛ أ٫ ٗز٤ٚ، ٝٓ٘ش  هللاًظخد ط٠ِٞح؛

 رِـض َٛ أ٫ رخُظوٟٞ، ا٫ ك٠َ ػـ٢ٔ ػ٠ِ ُؼَر٢ ٤ُْٝ أطوخًْ، هللا ػ٘ي أًٌَْٓ إ ، طَحد ٖٓ ٝآىّ ٥ىّ

 (.دحُـخة حُ٘خٛي ك٤ِزِؾ: هخٍ ٗؼْ: هخُٞح

 (أهشرٌْ– أكنٌِْ – أًؼشًْ – أًزشًْ ): ٓشحدكٜخ (أًشٌْٓ): - حخظش حُقٞحد ٓٔخ ر٤ٖ حُوٞع٤ٖ– أ 

 (حُـٞح٣ش- حٌُلش – حُلـٞس – حُن٬ٍ ): ٓنخدٛخ (حُظوٟٞ)- 

ح ٣نشد رؼنٌْ سهخد رؼل)– د  ٓخ ٢ٛ؟ ٝٓخ ٓٞهق .. ك٢ حُؼزخسس ػخدس ؿخ٤ِٛش  (ك٬ طشؿؼٖ رؼذ١ ًلخسا
ح٩ع٬ّ ٜٓ٘خ؟ 

. أعِٞراخ اٗؾخث٤اخ، ٝحرًش ٗٞػٚ ٝؿشمٚ– أعِٞد هقش  ٝحرًش هش٣وظٚ ٝؿشمٚ : - حعظخشؽ ٖٓ حُلوشس-  ؽ 

. أػشد ٓخ طلظٚ خو- ٓخ عٔخص أعِٞد حُخطزش؟                 ٛـ - د 

ّ7 : 
ِْٜي هللاُ "  َ٣ ْٖ َٓ خَُِ٘خ ،  َٔ ٤ِّجَخصِ أَْػ َٓ  ْٖ ِٓ َٝ َ٘خ  ِٔ ٍِ أَْٗلُ ٝ َُ ُٗ  ْٖ ِٓ ًُ رِخهللِ  َٗؼُٞ َٝ َٗظُُٞد ا٤َُِِْٚ ،  َٝ  ُٙ َُ لِ ـْ ظَ ْٔ َٗ َٝ ظَِؼ٤ُُ٘ٚ  ْٔ َٗ َٝ ُيُٙ  َٔ ِ َْٗل ُي هلِلَّ ْٔ حَُل

يحً َػزُْيُٙ  َّٔ َل ُٓ  َّٕ َُٜي أَ ْٗ أَ َٝ ٣ََِي َُُٚ ،  َٗ ْكَيُٙ ٫  َٝ ْٕ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ هللاُ  َُٜي أَ ْٗ أَ َٝ َْ ك٬َ ٛخِى١َ َُُٚ ،  ِِ٠ُْ٣ ْٖ َٓ َٝ  ، َُُٚ ََّ ٠ِ ُٓ ك٬ََ 

 ُُُٚٞ ُٓ ٍَ َٝ . ٌَ َٞ َه٤ْ ُٛ ١ٌِ ظَلْظُِق هللاَ رِخَُّ ْٓ أَ َٝ َِ رِطَخَػظِِٚ  َٔ ْْ َػ٠َِ حُْؼَ ٌُ أَُكؼُّ َٝ ٟ هللاِ  َٞ ْْ ِػزَخَى هللاِ رِظَوْ ٌُ ٤ ِٛ " .  أُٝ

؟  " أكؼٌْ - ٗظٞد " ؟ ٝ ٓخ ٓؼ٠٘ " حُلٔذ - ٣ٜذٙ " ؟ ٝ ٓخ ٓنخد " ؽش٣ي - ٛخد١ " ٓخ ؿٔغ  - (أ)

َْ حعظؼخر حُشعٍٞ - (د) َْ ّٝف٠ ؟ - - ر َّ ٣ذٍ رُي ؟ ٝر ك٢ رذح٣ش خطزظٚ ؟ ٝػ٬
. ٝمق . ك٢ حُلوشس سًٖ ٖٓ أسًخٕ ح٩ع٬ّ حُخٔظ  - (ؿـ)

: ٛخص ٖٓ حُلوشس حُغخروش  - (د)

. أعِٞرخا خزش٣خا ٓئًذحا ، ٝر٤ٖ ٝع٤ِش ط٤ًٞذٙ  - 2.   أعِٞرخا اٗؾخث٤خا ، ٝر٤ٖ ؿشمٚ  - 1

. ٓلغ٤ٖ٘ رذ٣ؼ٤٤ٖ ٓخظِل٤ٖ ، ٝر٤ٖ عش ؿٔخُٜٔخ  - 4.      ً٘خ٣ش ، ٝر٤ٖ عش ؿٔخُٜخ  - 3

ّ8 : 

"  ُّ َٜخ حَُّ٘خ خ رَْؼُي ، أ٣َُّ َّٓ ح! أَ ٌَ َٛ هِل٢ِ  ْٞ َٓ ح ك٢ِ  ٌَ َٛ  ٢ ِٓ ْْ رَْؼَي َػخ ًُ وَخ ُْ ١ٍِ ََُؼ٢ِِّ ٫َ أَ ؛ كَب٢ِِّٗ ٫َ أَْى ْْ ٌُ َُ ْٖ ٢ِّ٘ أُر٤َِّ ِٓ ؼُٞح  َٔ ْٓ . ح

 ُّ َٜخ حَُّ٘خ ْْ ! أ٣َُّ ًُ َِ ْٜ َٗ ح ك٢ِ  ٌَ َٛ  ْْ ٌُ ِٓ ْٞ ِش ٣َ َٓ َْ ُل ًَ  ْْ ٌُ رَّ ٍَ ح  ْٞ وَ ِْ ْٕ طَ ٌّ ا٠َُِ أَ ح ََ ْْ َك ٌُ ْْ َػ٤َِْ ٌُ َٟ ح ََ أَْػ َٝ  ْْ ٌُ حَُ َٞ ْٓ أَ َٝ  ْْ ًُ خَء َٓ َّٕ ِى اِ

ح ٌَ َٛ  ْْ ًُ ح ك٢ِ رََِِي ٌَ َٜيْ . َٛ ْٗ َّْ كَخ ُ ـُْض؟ حَُِّٜ َْ رََِّ َٛ َٜخ ! أ٫ََ  َُ٘ٚ َػ٤َِْ َٔ ِٖ حْثظَ َٓ َٛخ ا٠َُِ  ٤َُِْئىِّ خَٗشٌ كَ َٓ َْ٘يُٙ أَ خَْٗض ِػ ًَ  ْٖ َٔ ٍِرَخ . كَ  َّٕ اِ َٝ
 ٍَ َّٝ َّٕ أَ اِ َٝ َٞػشٌ ،  ُٟ ْٞ َٓ ٤َِِِّش  ِٛ خ ـَ خَء حُ َٓ َّٕ ِى اِ َٝ ِِذ ،  طَِّ ُٔ ِٖ َػْزِي حُ ِّ ْر َُْؼزَّخ ٍِرَخ ح  ِٚ ٍِرًخ أَْرَيأُ رِ  ٍَ َّٝ َّٕ أَ اِ َٝ ٌٞع  ُٟ ْٞ َٓ ٤َِِِّش  ِٛ خ ـَ حُ

ِذِ  طَِّ ُٔ ِٖ َػْزِي حُ ٍِِع ْر ِٖ حَُلخ ر٤َِؼشَ ْر ٍَ  ِٖ َِ ْر ِٓ ُّ َػخ ِٚ َى ٍّ أَْرَيأُ رِ َيحَِٗش . َى ِّٔ ََ حُ َٞػشٌ َؿ٤ْ ُٟ ْٞ َٓ ٤َِِِّش  ِٛ خ ـَ ََ حُ آػِ َٓ  َّٕ اِ َٝ
وَخ٣َشِ  ِّٔ حُ ٤َِِِّٛشِ . َٝ خ ـَ َٖ حُ ِٓ  َٞ حَى كَُٜ َُ  ْٖ َٔ ٍَ كَ خثَشُ رَِؼ٤ ِٓ  ِٚ ك٤ِ َٝ  َِ ـَ حَُل َٝ خ  َٜ َُْؼ ََ رِخ خ هُظِ َٓ ِي  ْٔ َؼ ُْ ْزُٚ ح ِٗ َٝ ٌى  َٞ ُي هَ ْٔ َؼ ُْ ح َٝ . " ".

: حخظش ح٩ؿخرش حُقل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُوٞع٤ٖ  - (أ)

 (ٓ٘خهؼ- ٓذٕٝ - رخهَ - ٌٓظٞد ) : (ٓٞمٞع)ٓشحدف - 

 (حُخطؤ- حُـَٜ - حُـلِش - حُ٘غ٤خٕ ) : (حُؼٔذ)ٓنخد - 

 (ٓئػش- ٓؤػٞس - أػش - ٓؤػشس ) : (ٓآػش)ٓلشد - 

  (ػقخ١ٝ- ػق٢ّ - ػق٤خٕ - ػق٤خص ) : (ػقخ)ؿٔغ - 

  (ًَ ٓخ عزن- رُْؼَشحٕ - أَرخِػ٤ش - أَرخِػش ) : (رؼ٤ش)ؿٔغ - 

ٝملٜخ ، ٝر٤ٖ ُٔخرح هن٠ . ُوذ أٝملض حُلوشس ػخدس ٖٓ ػخدحص حُـخ٤ِٛش حُظ٢ هن٠ ػ٤ِٜخ ح٩ع٬ّ  - (د)

ح٩ع٬ّ ػ٤ِٜخ ؟ 

. دَُ ػ٠ِ رُي ٖٓ حُلوشس حُغخروش . ٣غظؾؼش دٗٞ أؿِٚ - - ًخٕ حُشعٍٞ  - (ؿـ)
: ٛخص ٖٓ حُلوشس حُغخروش  - (د)
. أعِٞر٤ٖ اٗؾخث٤٤ٖ ٓخظِل٤ٖ ، ٝر٤ٖ ؿشمٜٔخ  - 1

. ً٘خ٣ش ، ٝر٤ٖ عش ؿٔخُٜخ  - 3.      أعِٞرخا ُِوقش ، ٝر٤ٖ ؿشمٚ  - 2

؟  (إ دٓخءًْ ٝأٓٞحٌُْ ٝأػشحمٌْ ػ٤ٌِْ كشحّ): ٓخرح أكخد حُؼطق ك٢  - (ٛـ)
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ح ) - (ٝ) ٌَ َٛ هِل٢ِ  ْٞ َٓ ح ك٢ِ  ٌَ َٛ  ٢ ِٓ ح- َػخ ٌَ َٛ  ْْ ًُ ح ك٢ِ رََِِي ٌَ َٛ  ْْ ًُ َِ ْٜ َٗ ح ك٢ِ  ٌَ َٛ  ْْ ٌُ ِٓ ْٞ ِش ٣َ َٓ َْ ُل ٝمق حُٔوقٞد رٔخ  . (ًَ

. طلظٚ خو 

ّ9 : 

خ  "  َٔ َُِي ك٤ِ ًَ  ٟ َٞ ِٓ خ  َٔ ْٕ ٣ُطَخَع ك٤ِ ٢َ رِؤَ ِٟ ٍَ ُ هَْي  ٌَِّٚ٘ َُ َٝ  ِٙ ٌِ َٛ  ْْ ٌُ ِٟ ٍْ ْٕ ٣ُْؼزََي رِؤَ َْ أَ َٕ هَْي أ٣َِ ٤َّْ٘طَخ َّٕ حُ ُّ اِ َٜخ حَُّ٘خ أ٣َُّ

 ْْ ٌُ خُِ َٔ ْٖ أَْػ ِٓ  َٕ ٝ َُ . " طَُلوِّ

؟  " ٤ٔ٣ض " ؟ ٝ ٓخ ٓؼ٠٘ " ٣طخع " ؟ ٝ ٓخ ٓنخد " أ٣ظ " ٓخ ٓشحدف  - (أ)
ٓخ حُز١ ٣ئًذٙ حُ٘ز٢ حٌُش٣ْ ؟ ٝٓخرح ٣غظذسى ؟  - (د)

؟   (أ٣ٜخ حُٔغِٕٔٞ)أّ  (أ٣ٜخ حُ٘خط): أ٣ٜٔخ أدم ٛ٘خ ؟ ُٝٔخرح  - (ؿـ)

ك٢ خطزظٚ ٖٓ أعخ٤ُذ حُظ٤ًٞذ ؟ - - ُٔخرح أًؼش حُشعٍٞ  - (د)

ّ10 : 

َُُٓٞٗٚ ػخٓخً ٤ُُِٞح١ِجٞح ِػيَّسَ "  َِّ ٣َُل َٝ ٝح ٣ُِلَُُِّٞٗٚ ػخٓخً  َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ ِٚ حَُّ َُّ رِ ٠َُ٣ َِ ْل ٌُ ُْ ٣ُِخَىسٌ ك٢ِ ح ٢ُء  ِٔ خ حَُّ٘ َٔ ُّ اَِّٗ َٜخ حَُّ٘خ أ٣َُّ

َْ٘ي هللاِ حْػ٘خ  ٍِ ِػ ُٜٞ ُّ٘ َّٕ ِػيَّسَ حُ اِ َٝ  َٝ ٍْ ح٧َْ َٝ حِص  َٝ خ َٔ َّٔ َّ َهََِن هللاُ حُ ْٞ َ٣ ِٚ ٤َْٜجَظِ ًَ  ٍَ ظََيح ْٓ َٕ هَِي ح خ َٓ َِّ َّٕ حُ اِ َٝ َّ هللاُ ،  ََّ ٓخ َك

ٌى  َْ حِكٌي كَ َٝ َٝ ح٤َُِشٌ  َٞ ظَ ُٓ ٌّ ػ٬ََػَشٌ  َُ رََؼشٌ ُك ٍْ ْٜ٘خ أَ ِٓ  َٝ ٍْ ح٧َْ َٝ َّٔٔخٝحِص  َّ َهََِن حُ ْٞ ًِظخِد هللاِ ٣َ َْٜحً ك٢ِ  َٗ  ََ َ٘ ُْوَْؼَيِس : َػ ًُٝ ح

 َٕ ْؼزَخ َٗ َٝ خَىٟ  َٔ َٖ ُؿ َؿٌذ ر٤َْ ٍَ َٝ  ُّ ََّ َل ُٔ حُ َٝ ِش  َـّ ُِْل ًُٝ ح َٜيْ . َٝ ْٗ َّْ كَخ ُ ـُْض؟ حَُِّٜ َْ رََِّ َٛ ! " . أ٫ََ 

؟ ٝٓخ " حُضٓخٕ " ؟ ٝ ٓخ ؿٔغ " ٣لشٓٞٗٚ- ٣نَ " ؟ ٝ ٓخ ٓنخد " ػذس - ٤ُٞحهجٞح " ٓخ ٓشحدف  - (أ)

؟  (حُ٘غ٢ء)حُٔوقٞد رـ

ٓخرح ًخٕ ٣لؼَ أَٛ حُـخ٤ِٛش ك٢ ح٧ؽٜش حُلشّ ؟ ٝٓخرح كؼَ ح٩ع٬ّ ك٤ٜخ ؟  - (د)

َّ ٣ذٍ طٌشحس حُشعٍٞ - (ؿـ) ُض؟ ):ُوُٞٚ -  - ػ٬ ـْ َْ رََِّ ؟  (أ٫ََ َٛ
: ٛخص ٖٓ حُلوشس حُغخروش  - (د)

. أعِٞر٤ٖ اٗؾخث٤٤ٖ ٓخظِل٤ٖ ، ٝر٤ٖ ؿشمٜٔخ  - 1
.  أعِٞرخا ُِوقش ، ٝر٤ٖ ؿشمٚ  - 2

. خ٤خ٫ا ، ٝر٤ٖ ٗٞػٚ  - 3

. ٓلغ٘خا رذ٣ؼ٤خا ، ٝر٤ٖ عش ؿٔخُٚ  - 4

ُٔخرح طؼذ ٛزٙ حُخطزش دعظٞسحا ػخٓخا ٌَُ حُ٘خط ؟  - (ٛـ)

ّ11 : 

 "  ُْٚ٘ ِٓ  ٍْ ْٖ ٤١ِِذ َْٗل ِٓ ِٚ ا٫َِّ  ٍُ أَِه٤ خ َٓ  ٍٖ ِٓ ْئ ُٔ ُِ َُّ ٫َ ٣َِل َٝ سٌ  َٞ َٕ اِْه ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ خ حُ َٔ ُّ اَِّٗ َٜخ حَُّ٘خ َّْ . أ٣َُّ ُ ُض ؟ حَُِّٜ َْ رََِـّ َٛ أ٫ََ 

َٜيْ  ْٗ ْٖ ط٠َُِِّٞح ! كَخ َُ ِٚ ْْ رِ طُ ٌْ ْٕ أََه خ اِ َٓ  ْْ ٌُ ُض ك٤ِ ًْ ََ ٍٞ كَب٢ِِّٗ هَْي طَ ٍِهَخَد رَْؼ  ْْ ٌُ َُِد رَْؼ٠ُ ًُلَّخٍحً ٠َْ٣ َّٖ رَْؼِي١  ِؿؼُ َْ ك٬ََ طَ

َٜيْ  ْٗ َّْ كَخ ُ ـُْض ؟ حَُِّٜ َْ رََِّ َٛ َُّٓ٘شَ ٗز٤ِّٚ ، أ٫ََ  ! ". ًِظَخَد هللاِ ٝ

.  ك٢ ؿَٔ ٖٓ ػ٘ذى" ُع٘ش " ٝؿٔغ , " ه٤ذ " ٝٓنخد , " ٣لَ " ٛخص ٓشحدف   - (أ)

هللا ك٢ ٛزٙ حُخطزش أًؼش ٖٓ ٓشس ؟ - - ُٔخرح ٣ؾٜذ حُشعٍٞ  - (د)
: أ١ حُظؼز٤ش٣ٖ أؿَٔ ٝأدم  - (ؿـ)

سٌة ) - 1 َٞ َٕ اِْخ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ خ حُ َٔ سٌة )،  (اَِّٗ َٞ َٕ اِْخ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ؟ ُٝٔخرح ؟  (حُ

ًُلَّخسحا ) - 2 َّٖ رَْؼِذ١  ًُلَّخسحا )،  (ك٬ََ طَْشِؿُؼ ؟ ُٝٔخرح ؟   (ك٬ََ طَْشِؿُؼٞح رَْؼِذ١ 
ًُلَّخسحا ) - 3 َّٖ رَْؼِذ ٓٞط٢  ًُلَّخسحا )،  (ك٬ََ طَْشِؿُؼ ؟ ُٝٔخرح ؟   (ك٬ََ طَْشِؿُؼٞح رَْؼِذ١ 

ٓخ أْٛ عٔخص أعِٞد حُخطزش ؟  - (د)

ّ12 : 

  " ُّ َٜخ حَُّ٘خ َْ ! أ٣َُّ ٤َُْ َٝ  ْْ ًُ َْ٘ي هللاِ أَْطوَخ ْْ ِػ ٌُ َٓ ََ ًْ َّٕ أَ حٍد ، اِ ََ ْٖ طُ ِٓ  ُّ آَى َٝ  َّ ْْ ٥َِى ٌُ ُِّ ًُ حِكٌي ،  َٝ  ْْ ًُ َّٕ أَرَخ اِ َٝ حِكٌي  َٝ  ْْ ٌُ رَّ ٍَ  َّٕ اِ

ـُْض ؟ هَخُُٞح  َْ رََِّ َٛ ٟ أ٫ََ  َٞ ٌَ ا٫َِّ رِخُظَّْو ٢ٍّ ك٠َْ ِٔ ـَ ر٢ٍِّ َػ٠َِ َػ ََ ْْ : َُِؼ ٍَ . ََٗؼ ـَخثِذَ : هَخ ُْ ُِٛي ح خ َّ٘ ٤ُِْزَِِّؾِ حُ ! " كَ

: حخظش ح٩ؿخرش حُقل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُوٞع٤ٖ  - (أ)

 (ه٤ٔش- ص٣خدس - ٤ٓضس - ػ٘خء ) : (كنَ)ٓشحدف - 
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 (ح٩ُلخد- حُلـٞس - حُـلٞد - حٌُلش ) : (حُظو١ٞ)ٓنخد - 

 (حُذٝكش- حُذك٤ش - حُذحكش ) : (حُذٝف)ٓلشد - 

  (أػخؿْ- ػـّٞ - ػـخثْ - ػٞحؿْ ) : (ػـ٢ٔ)ؿٔغ - 

ك٢ ٛزٙ حُلوشس ؟ -   - ٓخ حُز١ ٣ئًذ ػ٤ِٚ حُشعٍٞ  - (د)
:  ػَِ  - (ؿـ)

  .ك٢ حُخطزش  (أ٣ٜخ حُ٘خط)طٌشحس حُ٘ذحء  - 1

                             .  ٧عخ٤ُذ حُظ٤ًٞذ -- حعظخذحّ حُشعٍٞ  - 2
: ٓخرح أكخد حُظؼز٤ش رـ  - (د)

ًؤعٔخء ٌٗشس ؟  (كنَ- ػـ٢ٔ - ػشر٢ ) - 1
؟  (ػـ٢ٔ- ػشر٢ ): حُـٔغ ر٤ٖ  - 2

؟  (ٗؼْ: هخُٞح ) - 3

؟ (خطزش حُٞدحع)ُٔخرح ع٤ٔض ٛزٙ حُخطزش رـ  - (ٛـ)
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 . حُؼِْ ك٤خس

  ُٔخرن رٖ ػزي هللا حُزَر١َ

كو٤ٚ ٝٓليع ٝأكي ٗؼَحء حُِٛي ك٢ حُؼٜي ح١ٞٓ٧ أهٌ حُ٘ؼَ ػ٘ٚ ٝطظٌِٔ ُٚ أرٞ  :امذػسًف ةامشاغس

ٓؤٔش ٓخ ر٤ٖ ا٣َحٕ ١ٝخؿ٤ٌٔظخٕ ٝأُٝرٌٔظخٕ ٝأكـخٗٔظخٕ ٝطًَٔ٘ٔظخٕ )حُؼظخ٤ٛش ، ٖٓ أَٛ هَحٓخٕ 

، ٌٖٓ حَُهش ، ػَف رؤر٢ أ٤ٓش حُزَر١َ ٝحُزَر١َ ُوذ ُٚ ُْٝ ٣ٌٖ ٖٓ حُزَرَ ًٝخٕ هخ٠ٟ  (ح٥ٕ

حَُهش رخَُٔٞٛ ٝآخّ ٓٔـيٛخ ًٝؼ٤َحً ٓخ ٝكي ػ٠ِ ػَٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ كؤٗ٘يٙ ٖٓ ٓٞحػظٚ ؛ ٧ٗٚ 

 .٣ؼِْ إٔ حُي٣ٖ ح٤ُٜ٘لش ، ٝأكن حُ٘خّ رخ٤ُٜ٘لش حُلخًْ 

: ك٢ ك٤خس ح٩ٗٔخٕ ه٤ْ ٫ ٣ؼ٤ٖ ريٜٝٗخ ؛ ه٤ْ ٍٝك٤ش ٝه٤ْ ٓخى٣ش ، ٖٝٓ حُو٤ْ حَُٝك٤ش  :امذيهٌد

أٓخ حُو٤ْ حُٔخى٣ش ك٢ٜ حٓظ٘خٍس ح٥ه٣َٖ ، . ح٣٩ٔخٕ رخُو٠خء ٝحُويٍ ، ٝحُظوٟٞ ، ٝحُٜيٟ ، ٝحُلن

١ِٝذ حُلن ، ٝحُظلَ رخ٤ٗ٧خء ٝحُزَٜ رخ٧ٍٓٞ ، ٝحُؼِْ ح١ٌُ ٣ٌ٘ق ٌٕٓ٘ٞ ح٤ٗ٧خء ك٤ـؼِٜخ ٝحٟلش 

 .ٖٝٓ ٌٛٙ حُٔؼخ٢ٗ ٝطِي حُو٤ْ حٗطِن حُ٘خػَ ٠٣ٜٔ٘خ ٌٛح حُ٘ٚ. ؿ٤ِش ، ًٔخ ٣ـِٞ حُؤَ حُظ٬ّ 

٣٘ظ٢ٔ ٌٛح حُ٘ٚ ا٠ُ حُؼَٜ ح١ٞٓ٧ ، ٣ٝٔؼَ ؿَٟخً ٖٓ أؿَحٝ حُ٘ؼَ ، ٝٛٞ حُٜ٘ق  :ةٌئح امَص

ٝح٩ٍٗخى ح١ٌُ ٣ظٔن ٓغ ١ز٤ؼش حُلظَس حُظ٢ ػخٕ ك٤ٜخ حُ٘خػَ ٓؼخَٛحً حُو٤ِلش ح١ٞٓ٧ ػَٔ رٖ ػزي 

٣ٝئًي رؼٞ حُو٤ْ . حُؼ٣ِِ هخْٓ حُوِلخء حَُحٗي٣ٖ ، ك٤غ ًخٕ ٓخرن حُزَر١َ ٣لي ػ٠ِ حُو٤ِلش ٣ؼظٚ

 .حٓظ٘خٍس ح٥ه٣َٖ ٝحُؼيٍ ٝحُلن ٝحُؼِْ ٝحُظوٟٞ ًَِٓحً ػ٠ِ أػَ حُؼِْ ك٢ ك٤خس ح٩ٗٔخٕ: ٓؼَ 
: ىَاشتح امَص

 .إٔ ػَٔ رٖ حُؼ٣ِِ ًظذ ا٠ُ ٓخرن حُزَر١َ ٣٘٘يٙ حُٞػع ٝح٤ُٜ٘لش كؤٍَٓ ا٤ُٚ رٌٜٙ حُو٤ٜيس : ٣وخٍ 

 . رٞكخس ُٝيٙ سٝٛ٘خى ٖٓ ٣وٍٞ إٔ ٓخرن حُزَر١َ أٍِٜٓخ ُؼَٔ ًظؼ١ِ

انُص 

ا َبعُد ٌا ُعمــــــــــَُر  ِ أمَّ َوُر           والَحمُد اَّ باســم الذي أُنِزلت من ِعنِدو السُّ

نَفُع الَحـــــَذُر  ٌَ إن كنَت َتعلَــُم ما تأتــــــــً وما َتَذر           َفُكن على َحذر قد 
جلو الَعَمى الَخَبُر  ٌَ واسَتخبِـــِر الناَس عّمـا أنت َجاِهـلُه           إذا َعِمٌَت فقـد 
فـَُر  ٌُهَدى له الظَّ ظَفر بحاَجتِه           وطالُِب الحقِّ قد  ٌَ طلُِب الَجوَر ال  ٌَ َمـــــن 
َجُر  ه الشَّ ٌِّ نُضُر عن َوْسِم ٌَ وفً الهَُدى ِعَبرٌم ُتشَفى القلوُب بها             كالَغٌِث 
قوى َكجاِهلِها           وال الَبصٌُر كأعَمى ما له َبَصـــُر  ولٌَس ُذو الِعلــــم بالتَّ
ــْدُر  ٌُكَرو منه الِورُد والصَّ  ًُّ شُد نافلةٌم ُتهــــــــــَدى لصاِحبِها           والَغ والرُّ
ٌُحًٌِ البِالَد إذا ما ماَتت الَمَطـــُر  ـــاةٌم لِلقُلُوِب كمــــا            ٌَ كـــــُر فٌه َح والذِّ
لمِة الَقَمـــــرُ  ٌُجلًّ سواَد الظُّ جلُو الَعَمى عـن قلِب صاحبِه            كما  ٌَ  والِعلُم 

انششػ 

ٔانزؾهٛم 
 

1 -  َُ َٔ خ رَؼُي ٣خ ُػـ َّٓ ِ أ ٍُ   ٝحَُلــُٔي هللَّ َٞ ُّٔ ِٙ حُ ْٖ ِػِ٘ي ِٓ َُِِْض  ١ٌِ أُٗ ِْ حُ  رِخٓـ

: انًفشداد 
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كَِؼض × ٛزطض : أُِٗض كَٜ هطخد ُلَٜ  : أٓخ رؼي - حُؼ٘خء ، حٌَُ٘ : حُلٔي - ٍٓٞس (ّ) : حٍُٔٞ - ٍُ

.  حُٔويٓش ػٖ حُٟٔٞٞع

: انششػ

وجه ، يلهداٌة البشرٌة وبعد أن حمد هللا الكرٌم اسم هللا الذي أنزل القرآن ذكر  بكالمهٌبدأ الشاعر - 
 .و إلى الخلٌفة عمر بن عبد العزٌزكالم

أنٕاٌ 

: انغًبل

ػٖ ٓٞٛٞف ٝٛٞ هللا ٓزلخٗٚ طؼخ٠ُ ،ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ : (ً٘خ٣ش)(: حٌُٟ أُِٗض ٖٓ ػ٘يٙ حٍُٔٞ- )

 . ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ، َٝٓ حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ

ٝأٍحى  (حٍُٔٞ)ػٖ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ  ػ٬هظٚ حُلخ٤ُش ، ك٤غ أ١ِن  حُلخٍ (.ٓـخُ ََٓٓ)(: حٍُٔٞ- )

 .، َٝٓ حُـٔخٍ ح٣٩ـخُ ٝحُيهش ك٠ حهظ٤خٍ حُؼ٬هش (حُوَإٓ)حُٔلَ 

ٝأٍحى  (حُلخ٠ُ ٝحٌُخثٖ)ػٖ حُٞك٠  ػ٬هظٚ حػظزخٍ ٓخ ٤ٌٕٓٞ ، ك٤غ أ١ِن  حُلخٍ (.ٓـخُ ََٓٓ)

 .، َٝٓ حُـٔخٍ ح٣٩ـخُ ٝحُيهش ك٠ حهظ٤خٍ حُؼ٬هش (ٓخ ًخٕ)حُٔلَ 

ػٖ ٗٔزش حُلٔي هلل ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ، َٝٓ حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ ( :ً٘خ٣ش: )(حُلٔي هلل- )

. رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ 

( - ٍُ َٞ ُّٔ َُ  - حُ َٔ . ٣ؼط٠ ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خ ٣طَد ح٧ًٕ ٣ٝلَى حٌُٖٛ  (.ط٣َٜغ)(: ٣خ ُػـ

 -(  َُ َٔ  . ُظؼظ٤ْ ٝؿٌد ح٫ٗظزخٙ ُٔخ ٛٞ هخىّؿَٟٚ حٗيحء أِٓٞد اٗ٘خث٠ ٗٞػٚ ( : ٣خ ُػ

 -(١ٌِ ِْ حُ  ( .حرظيحث٢ أٝ ه٢ُٞ: )ا٣ـخُ رلٌف حُٔزظيأ ، ٝطوي٣َٙ  : (رِخٓ
 -( ٍُ َٞ ُّٔ ِٙ حُ ْٖ ِػِ٘ي ِٓ َُِِْض  ٣ل٤ي  (حٍُٔٞ)ػ٠ِ ٗخثذ حُلخػَ (ٖٓ ػ٘يٙ)أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ:( أُٗ

 .ٝٛٞ هللاٝطؼظ٤ٔٚ ُِٔـٍٜٞ ا٣ـخُ رخُلٌف ُِؼِْ رخُلخػَ  (أُِٗض)حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي ، ٝر٘خء حُلؼَ 

  .(ًَ ػَٔ ٫ ٣زيأ رخْٓ هللا كٜٞ أرظَ)ك٠ حُز٤ض حهظزخّ ٖٓ حُلي٣غ ح٣َُ٘ق - 

 2 - ٍ ٌَ ُْ ٓخ طؤط٢ ٝٓخ طَـ ٍُ  ...  إ ًَ٘ض طَؼــَِ ٌَ ٌُٖ ػ٠ِ َكــٌٍ هي ٣َ٘لَُغ حَُل  كَ

: انًفشداد 

ك٤طش ،  : كٌٍ - ًٍٝ :ٓخ٤ٟٚ  ٝ  طظَى : طٌٍ - طظَى × ٓخ طلؼَ : ٓخ طؤط٢- طـَٜ × طؼَف : طؼِْ 

 . ٠٣َ× ٣ل٤ي  : ٣٘لغ - طٍٜٞ ، حٗيكخع × حكظَحّ

: انششػ

 ، فإن علٌك أن تكون حذراً و ، وما ٌجب أن تتركوتحب أن تفعلالذى ن كنت تعرف ما أٌها الخلٌفة إ- 
 .واحترس ، فقد ٌمنع الحذر من وقوع الشر

أنٕاٌ 

: انغًبل

( -ٌٍَ ُْ ٓخ طؤط٢ ٝٓخ طَـ ػٖ ٛلش ٠ٛٝ حُلط٘ش ٝحًٌُخء ٝكٖٔ حُظٞهغ ٝحُوزَس ،ك٤غ :(ً٘خ٣ش)(: إ ًَ٘ض طَؼــَِ

 . أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ، َٝٓ حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ
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،ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء  كٌٍ ربٗٔخٕ ٣٘لغحٍك٤غ ٍٛٞ.(حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش )(: هي ٣٘لغ حُلٌٍ- )

 . ُِظ٘و٤ٚ ، ٝطٞك٠ رؤ٤ٔٛش حُلٌٍ (٣٘لغ)ٖٓ ُٞحُٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ 

 .٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزَُٙ ٣ٝئًيٙ رخُظ٠خى (.١زخم)(: طٌٍ- طؤط٠ - )

. ٣ؼط٠ ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خ ٣طَد ح٧ًٕ ٣ٝلَى حٌُٖٛ  (.ؿ٘خّ ٗخهٚ)(: حُلٌٍ- طٌٍ - )

 .ؿَٟٚ ، حُلغ ٝحُٜ٘ق ٝح٩ٍٗخى  أِٓٞد اٗ٘خث٠ ٗٞػٚ أَٓ( : ًٖ ػ٠ِ كٌٍ )- 

  .(ٓخ طؤط٤ٚ ، ٝٓخ طٌٍٙ)ا٣ـخُ رلٌف حُٔلؼٍٞ رٚ ُِؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ ، ٝأَٛ ح٬ٌُّ  (:طٌٍ- طؤط٠ - )

 .  ك٤ٜخ طؼ٤َِ ُٔخ هزِٚٛٞ رخُظ٤٣ٌَ ٣ئًي حُٔؼ٠٘ ، ٝ(:ا١٘خد)ٝٛٞ . أِٓٞد ٓئًي روي : (هي ٣٘لغ حُلٌٍ- )

. أِٓٞد هزَٟ ؿَٟٚ حُظو٣ََ ٝحُٜ٘ق ٣ٝـَٟ ٓـَٟ حُلٌٔش : (هي ٣٘لغ حُلٌٍ- )

. أكؼخٍ ٠ٓخٍػش ُِظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ ٝحٓظل٠خٍ حٍُٜٞس : (طؼِْ ، طؤط٠ ، طٌٍ ، ٣٘لغ- )

. حْٓ ٍٓٞٛٞ ٣ل٤ي حُؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ : (ٓخ- )

3 -ُِِٚٛ خ أٗض َؿـخ ّٔ َّ ػ َِ حُ٘خ ٠ حُنَ  ... ٝحٓـظَوزِ َٔ ٤َض كوي ٣َـِٞ حَُؼ ِٔ  ٍُ داًح َػ

: انًفشداد 

- ىًٍضرَٜص ، أأ ×  أ١ ؿِٜض : ػ٤ٔض - أهزَ × ح١ِذ حُٔؼَكش حُٜل٤لش ، حٓؤٍ : حٓظوزَ -

 . أ١ حُٔؼَكش ٝحُؼِْ ٝح٩ىٍحى : حُوزَ - أ١ حُـَٜ : حُؼ٠ٔ - ٣ؼزض × ، ٣ٌ٘ق ٣ِ٣َ : ٣ـِٞ 

: انششػ

واسأل ذوي الخبرة وأهل المعرفة عما ال تعرفه ، فقد ٌزٌل االستخبار ما خفً علٌك وٌكشف لك - 
 . جوانب لم تكن مدركة من قبل

أنٕاٌ 

: انغًبل

ٝأٍحى حُـِء  (حُ٘خّ)ػٖ حُلٌٔخء  ػ٬هظٚ ح٤ٌُِش ، ك٤غ أ١ِن  حٌَُ (.ٓـخُ ََٓٓ)(: حُ٘خّ- )

 .، َٝٓ حُـٔخٍ ح٣٩ـخُ ٝحُيهش ك٠ حهظ٤خٍ حُؼ٬هش (حُلٌٔخء)

ُؼ٠ٔ ٝحُـَٜ  ر٠٘ء ٓخىٟ ٣ُـ٠ِ ،ػْ كٌف حُٔ٘زٚ حك٤غ ٍٛٞ.(حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش )(: هي ٣ـِٞ حُؼ٠ٔ حُوزَ- )

 . ُِظـ٤ْٔ ، ٝطٞك٠ رؤ٤ٔٛش ح٫ٓظ٘خٍس ك٠ ح٧ٍٓٞ (٣ـِٞ)رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ 

 ػٖ ٛلش ٠ٛٝ حُـَٜ أٝ حُظِْ ،ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ، َٝٓ (.ً٘خ٣ش)(: اًح ػ٤ٔض- )

 . حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ

ُؼ٠ٔ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ َٝٛف رخُٔ٘زٚ رٚ ، حك٤غ ٍٛٞ حُـَٜ د.(٣ش ط٣َٜقحٓظؼخٍس )(: حُؼ٠ٔ- )

. ُِظ٤ٟٞق ، ٝطٞك٠ ر٠ٍَ حُـَٜ ٝهزلٚ 

 .٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزَُٙ ٣ٝئًيٙ رخُظ٠خى (.١زخم)(: ؿخِٛٚ- حٓظوزَ - )

 .٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزَُٙ ٣ٝئًيٙ رخُظ٠خى (.١زخم)(: حُؼ٠ٔ- ٣ـِٞ - )

 .ؿَٟٚ ، حُلغ ٝحُٜ٘ق ٝح٩ٍٗخى  أِٓٞد اٗ٘خث٠ ٗٞػٚ أَٓ( : حٓظوزَ حُ٘خّ )- 

. ح٫ْٓ ٍٓٞٛٞ ٣ل٤ي حُؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ : (ػٔخ- )

. طؼ٤َِ ُٔخ هزِٚ ٝٛٞ . أِٓٞد ٓئًي روي : (هي ٣ـِٞ حُؼ٠ٔ حُوزَف)- 

ُِظ٤ًٞي  (حُوزَ)ػ٠ِ حُلخػَ  (حُؼ٠ٔ) هَٜ رظوي٣ْ حُٔلؼٍٞ رٚ أِٓٞد: (هي ٣ـِٞ حُؼ٠ٔ حُوزَف)- 

. ٝحُظو٤ٜٚ 
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 (ػ٤ٔض) أِٓٞد ١َٗ ُِظ٤ًٞي ٝحُظو٣ََ ٝحُٜ٘ق ، ٝك٤ٚ ا٣ـخُ رلٌف حُٔلؼٍٞ رٚ ك٠ :(اًح ػ٤ٔض)- 

، ٝا٣ـخُ آهَ رلٌف ؿٞحد ح١َُ٘ ُِؼِْ رٚ ٝطل٣َي  (اًح ػ٤ٔظٚ )ُِؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ ، ٝأَٛ ح٬ٌُّ 

 . (حٓظوزَ حُ٘خّ)حٌُٖٛ ؛ ك٤غ ىٍ ػ٤ِٚ ح٬ٌُّ حُٔخرن 

طؼٌْ أِٓٞد هزَٟ ؿَٟٚ حُظو٣ََ ٝحُٜ٘ق ٣ٝـَٟ ٓـَٟ حُلٌٔش حُظ٠ : (هي ٣ـِٞ حُؼ٠ٔ حُوزَ- )

. هزَس حُ٘خػَ ٝٛيم ٜٗخثلٚ

. كؼَ ٠ٓخٍع ٣ل٤ي حُظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ ٝحٓظل٠خٍ حٍُٜٞس : (٣ـِٞ- )

4 -  ِٚ ٍَ ٫ ٣َظلََ رلخَؿظ ٞ ـَ ـــــٖ ٣َطُِِذ حُ َٓ... َُ َ  ١ٝخُُِذ حُلنِّ هي ٣َُٜيٟ ُٚ حُظَّلـ

: انًفشداد 

 (ؽ)ٓطِزٚ ٝؿخ٣ظٚ ٝٛيكٚ  : كخؿظٚ -  ٣ؤَ × ٫ ٣لُٞ ، ٫ ٣٘خٍ : ٫ ٣ظلَ -   حُؼيٍ×حُظِْ  : ُـٍٞح -

حُلُٞ ٝح٫ٗظٜخٍ ٝ حُٔوٜٞى  : حُظلَ –َِٓذ ، ٣ٍُئَهٌ ٓ٘ٚ ١ُ  × ٣ؼط٠ ، ٣ٔ٘ق : ٣ٜيٟ  –كخؿخص ، كخؽ 

 .حُٜيف ٝحُطِذ 

: انششػ

من كان ظالما خاب سعٌه ولم ٌحقق هدفه ؛ فاا ال ٌصلح عمل المفسدٌن ،  - 
 . أما من كان هدفه إحقاق الحق ونصرته فإن سعٌه سٌكلل بالنجاح والتوفٌق

أنٕاٌ 

: انغًبل

ُـٍٞ ٝحُظِْ ر٠٘ء ٓخىٟ ٣ُطِذ ،ػْ كٌف حُٔ٘زٚ حك٤غ ٍٛٞ.(حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش )(: ٖٓ ٣طِذ حُـٍٞ- )

.  ُِظـ٤ْٔ ، ٝطٞك٠ رٔٞء ػخهزش حُظِْ ٝحُظ٘ل٤َ ٓ٘ٚ (٣طِذ)رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ 

ُلن ر٠٘ء ٓخىٟ ٣ُطِذ ،ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء حك٤غ ٍٛٞ.(حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش )(: ١خُذ حُلن- )

. ُِظـ٤ْٔ ، ٝطٞك٠ رخُلغ ػ٠ِ ١ِذ حُلن (حُطِذ)ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ 

َْٜيٟ ُٚ حُظَّلَ- ) ُظلَ ٝحَُٜ٘ ر٠٘ء ٓخىٟ ٣ُٜيٟ ،ػْ كٌف حُٔ٘زٚ حك٤غ ٍٛٞ.(حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش )(: ٣ُ

ُِظـ٤ْٔ ، ٝطٞك٠ رلٖٔ حُؼخهزش ٝحُلغ ػ٠ِ ١ِذ  (٣ٜيٟ)رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ 

. حُلن

. طٟٞق حُٔؼ٠٘ ٝطزَُٙ ٝطئًيٙ رخُظ٠خى : (ٓوخرِش)( : ر٤ٖ ٗطَٟ حُز٤ض- )

. ٗظ٤ـش ٓظَطزش ػ٠ِ ٓخ هزِٜخ  : (٫ ٣ظلَ رلخؿظٚ- )

َْٜيٟ ُٚ حُظَّلَ- ) على نائب  (له) وفٌه أسلوب قصر بتقدٌم شبه الجملة (.أِٓٞد ٓئًي روي)(: هي ٣ُ
. للتوكٌد والتخصٌص  (الظفر)الفاعل 

.  معرفة للتعظٌم (: حُظَّلَ- حُلن - )

ٌَ طُ٘ل٠َ حُوُِٞد رٜخ - 5 َُ ....ٝك٢ حَُُٜيٟ ِػزَ ـَ َّ٘ ٤ِّٚ حُ ِٔ ْٓ َٝ َُ ػٖ  ـ٤َِغ ٠َُ٘٣   ًخُ

: انًفشداد 

طٜق  : طُ٘ل٠َ –ِػزَس  (ّ)ػظخص ، كٌْ  : رََعِ -   ح٬٠ٍُ ، حُـٞح٣ش×حُٜيح٣ش ٝحَُٗخى  : ُُٜيٟح -

ُٞ  –ُؿ٤ٞع ، أَْؿ٤َخع  (ؽ)حُٔطَ : حُـ٤غ -  طَٔٝ ×  ،طِْٔ ْ٘  –٣ٜزق ًح ٍٝٗن ٝؿٔخٍ ٝرٜـش : ٍ ٣َ

 َِّٝٚ٤ ِٔ  .ٓطَ حَُر٤غ  :ْٓ
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: انششػ

 . وفى الهداٌة والرشاد عبر وعظات ترٌح القلوب وتحٌٌها ، كما ٌحٌى ماء المطر الشجر فى فصل الربٌع - 

أنٕاٌ 

: انغًبل

ك٤غ ٍٛٞ كخٍ حُؼزَٝحُؼظخص حُظ٠ ط٣َق ٝط٘ل٠ حُوِٞد رلخٍ حُٔطَ :(ط٘ز٤ٚ طٔؼ٠ِ٤)(: حُز٤ض ًِٚ- )

. حٌُٟ ٣ٍِ٘ ػ٠ِ ح٧ٍٝ كظ٘ٔٞ رٚ ح٧ٗـخٍ ٝطِىحى ؿٔخ٫ ك٠ كَٜ حَُر٤غ ، ُِظ٤ٟٞق 

ٌَ طُ٘ل٠َ حُوُِٞد رٜخ- ) ُِؼزََ ريٝحء ٣٘ل٠ ،ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء حك٤غ ٍٛٞ:(حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش )(: ِػزَ

ل٠)ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ  ْ٘ .  ُِظـ٤ْٔ ، ٝطٞك٠ رؤ٤ٔٛش حُؼزَ ك٠ اك٤خء حُوِٞد (طُ

( - َُ ـَ َّ٘ ٤ِّٚ حُ ِٔ ْٓ َٝ َُ ػٖ   (الشجر)الفاعل  (عن وسٌمه)أسلوب قصر بتقدٌم شبه الجملة (: ٠َُ٘٣
. للتوكٌد والتخصٌص 

. خبرى للتقرٌر والوصف  وٌجرى مجرى الحكمة (: أِٓٞد حُز٤ض- )

 

ِِِٜٛخ  - 6 ـخ ًَ ًُٝ حُِؼِــــْ رخُظَّوٟٞ   َْ ٤ُٝ ... َُ ـــ َٜ ٠ ٓخ ُٚ رَ َٔ َُ ًؤػ   ٫ٝ حُز٤َٜ

: انًفشداد 

٢ ،ػ٤ٔخٕ (ؽ)كخهي حُزَٜ :  أػ٠ٔ – (ٝه٠)حُوٞف ٖٓ هللا  : حُظَّوٟٞ-   ًحص ×ًٝٝ  (ؽ)ٛخكذ  :  ًٝ - ْٔ  .ُػ

: انششػ

  ولٌس صاحب العلم الذى ٌخشى هللا كالجاهل العاصى ، ولٌس البصٌر كاألعمى - 

  .  الذى ال ٌرى وال ٌبصر شٌئا

أنٕاٌ 

: انغًبل

 

ًُٝ حُِؼِــــْ رخُظَّوٟٞ- )  َْ ػٖ ٓٞٛٞف ٝٛٞ ح٩ٗٔخٕ حُظو٠ حُٔئٖٓ ، ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ (: ً٘خ٣ش: )(٤ُٝ

. ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ، َٝٓ حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ 

ِِِٜٛخ- ) ـخ ًَ ًُٝ حُِؼِــــْ رخُظَّوٟٞ   َْ .  ك٤غ ٗل٠ إٔ ٣ٌٕٞ ٛخكذ حُؼِْ ًخُـخَٛ ، ُِظ٤ٟٞق :(ط٘ز٤ٚ ٓ٘ل٠)(: ٤ُٝ

( - َُ ـــ َٜ ٠َٔ ٓخ ُٚ رَ َُ ًؤػ .  ك٤غ ٗل٠ إٔ ٣ٌٕٞ حُز٤َٜ ًخ٧ػ٠ٔ ، ُِظ٤ٟٞق :(ط٘ز٤ٚ ٓ٘ل٠)(:٫ٝ حُز٤َٜ

 .٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزَُٙ ٣ٝئًيٙ رخُظ٠خى (.١زخم): (حؿخِٛٚ- ًٝ حُؼِْ رخُظوٟٞ - )

 .٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزَُٙ ٣ٝئًيٙ رخُظ٠خى (.١زخم ِٓذ)(:  ٓخ ُٚ رَٜ–حُز٤َٜ - )

. خبرى للتقرٌر والتوكٌد  وٌجرى مجرى الحكمة (: أِٓٞد حُز٤ض- )

. للتوكٌد والتخصٌص (بصر)على المبتدأ  (له)أسلوب قصر بتقدٌم الخبر شبه الجملة  (:ٓخ ُٚ رَٜ- )

ٝأٍٟ إٔ حُزَٜ .  ٣َٟ حُ٘وخى أٜٗخ ُْ ط٠ق ؿي٣يح ٝؿِزض ٧ؿَ حُوخك٤ش (.ًؤػ٠ٔ)رؼي :(ٓخ ُٚ رَٜ- )

٣ؼ٠٘ ح٩ىٍحى أٝ حُز٤َٜس ، ٝرٌُي ٣ٌٕٞ حُٔوٜٞى حُؼ٠ٔ حُٔخىٟ ٝحُٔؼٟ٘ٞ ، ًٔخ أٗخ ر٤ٜ٘ٔخ ا١٘خد 

. رخُظَحىف ُِظ٤ًٞي 
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ُٗي ٗخكِشٌ طُٜــــــــــَيٟ ُٜخِكزِٜخ - 7 َُّ ٍُ ....ٝحُ ــْي َّٜ ٍُِٞى ٝحُ ٙ ٓ٘ٚ حُ ََ ـ٢َُّ ٣ٌُ   ٝحُ

: انًفشداد 

ـ٢َُّ -  ٗٞحكَ (ؽ)ٛزش ُحثيس ٖٓ هللا  : ٗخكِش-   حُـ٠ ×حُٜيٟ  :  حَُٗي -  حُٜيح٣ش  ×(ؿٟٞ)ح٬٠ٍُ :  حُ

ى – ٝحَُٗي ٍْ ِٞ ْيٍ ×حُل٠ٍٞ ٝح٩ط٤خٕ :  حُ َّٜ ْيٍ– حُ َّٜ ى ×حَُؿٞع ٝح٫َٜٗحف :  حُ ٍْ ِٞ .  حُ

: انششػ

 .  إن الهداٌة هبة من هللا ٌمنحها من ٌشاء من عبادو ، وإن الضالل مكروو فى كل حٌن ووقت- 

أنٕاٌ 

: انغًبل

ُٗي ٗخكِشٌ - ) َُّ ُٗي ٗخكِشٌ )ك٠ : (ط٘ز٤ٚ ر٤ِؾ)ٖٓ ( ٍٛٞس ًَٓزش: )(طُٜــَيٟ ُٜخِكزِٜخ حُ َُّ ك٤غ ٍٛٞ : (حُ

ك٤غ  : (طُٜـــــَيٟ ُٜخِكزِٜخ ٗخكِشٌ )ك٠  (ح٫ٓظؼخٍس ح٤ٌُ٘ٔش)ٖٝٓ . حَُٗي رخُ٘خكِش حُظ٠ طٜيٟ ، ُِظـ٤ْٔ 

. ُِظـ٤ْٔ  (طٜيٟ)ٍٛٞ حُ٘خكِش رٜي٣ش طٜيٟ ، ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ 

٠ّ ح)-  ـِ ُ ٍُ ــْي َّٜ ٍُِٞى ٝحُ ٙ ٓ٘ٚ حُ ََ ك٤غ ٗزٚ حُـ٠ رؼيٝ ٣ٌَٙ ، ػْ كٌف حُٔ٘زٚ  :(ح٫ٓظؼخٍس ح٤ٌُ٘ٔش (:٣ٌُ

.  ٝطٞك٠ روزق حُـ٠ ٝحُظ٘ل٤َ ٓ٘ٚ . ُِظ٘و٤ٚ (٣ٌَٙ)رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٝٛٞ حُلؼَ 

ٗي - ) َُّ ـ٠َُّ - حُ  .٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزَُٙ ٣ٝئًيٙ رخُظ٠خى (.١زخم)(: حُ

ى - ) ٍْ ِٞ يٍ–حُ ّٜ  .٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزَُٙ ٣ٝئًيٙ رخُظ٠خى (.١زخم)(:  حُ

( - ٍُ ــْي َّٜ ٍُِٞى ٝحُ ٙ ٓ٘ٚ حُ ََ  (الِورد)على نائب الفاعل  (منه) أسلوب قصر بتقدٌم شبه الجملة (:٣ٌُ

. للتوكٌد والتخصٌص

 . ا٣ـخُ رلٌف حُلخػَ ُِؼِْ رٚ ٝطؼظ٤ٔٚ ٝٛٞ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ (:طُٜيٟ- )

  .ٓؼَكش ُِظلو٤َ :(حُـ٠.       - )ٓؼَكش ُِظؼظ٤ْ : (حَُٗي)- 

. خبرى للتقرٌر والتوكٌد  وٌجرى مجرى الحكمة (: أِٓٞد حُز٤ض- )

َُ ك٤ٚ َك٤َـــخسٌ ُِِوُُِِٞد ًٔــــخ - 8 ًـــــ ٌِّ َُ ....ٝحُ طَـــ َٔ   ٣ُل٢ِ٤ حُز٬َِى اًح ٓخ ٓخطَض حُ

: انًفشداد 

روخء ٝ ٝػ٤ٖ ٝ ٗٔخء ٝحَُٔحى ٍحكش ٝٓؼخىس  : ك٤خس –ح٧ًًخٍ  (ؽ)حُوَإٓ ٝحُيػخء ٝح٬ُٜس  :  حًٌَُ -

 .    ٓٞص × - (ك٢٤)ك٤ٞحص  (ؽ)

: انششػ

 .  بالذكر والدعاء وتالوة القرآن تسعد القلوب وتحٌا كما ٌحٌى ماء المطر البالد بكل ما فٌها - 

أنٕاٌ 

: انغًبل
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َُ ك٤ٚ َك٤َـــخسٌ ُِِوُُِٞدِ - ) ًـــــ ٌِّ ك٤غ ٍٛٞ حًٌَُ رخُل٤خس ُِوِٞد ، ُِظ٤ٟٞق ، : (ط٘ز٤ٚ ر٤ِؾ)(: ٝحُ

. ٣ٝٞك٠ رو٤ٔش حًٌَُ ٝأػَٙ ك٠ اك٤خء ٝٓؼخىس حُوِٞد 

ك٤غ ٍٛٞ كخٍ حًٌَُ رخُ٘ٔزش ُِوِٞد رلخٍ حُٔطَ حٌُٟ ٣ل٠٤ حُز٬ى ، :(ط٘ز٤ٚ طٔؼ٠ِ٤)(: حُز٤ض ًِٚ- )

. ٣ٝٞك٠ رو٤ٔش حًٌَُ ٝأػَٙ ك٠ اك٤خء ٝٓؼخىس حُوِٞد . ُِظ٤ٟٞق 

( - َُ طَـــ َٔ ُز٬ى ربٗٔخٕ ٣ل٤خ ،ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ حك٤غ ٍٛٞ:(حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش )(:٣ُل٢ِ٤ حُز٬َِى اًح ٓخ ٓخطَض حُ

.  ُِظ٘و٤ٚ ، ٝطٞك٠ رؤ٤ٔٛش حُٔطَ ك٠ ك٤خس حُز٬ى (٣ل٠٤)ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ 

 (حُلخٍ)حُز٬ى ٝأٍحى  (حُٔلَ)ػٖ ح٧ك٤خء  ػ٬هظٚ حُٔل٤ِش ، ك٤غ أ١ِن  (.ٓـخُ ََٓٓ)(: حُز٬ى- )

 .ح٧ك٤خء ، َٝٓ حُـٔخٍ ح٣٩ـخُ ٝحُيهش ك٠ حهظ٤خٍ حُؼ٬هش

 .٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزَُٙ ٣ٝئًيٙ رخُظ٠خى (.١زخم)(: ٓخطض- ٣ُل٠٤ - )

( - َُ طَـــ َٔ ( حُٔطَ)ػ٠ِ حُلخػَ ( حُز٬ى)أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُٔلؼٍٞ رٚ :(٣ُل٢ِ٤ حُز٬َِى اًح ٓخ ٓخطَض حُ

. ٝٛٞ أِٓٞد ٓئًي رٔخ حُِحثيس . ُِظ٤ًٞي ٝحُظو٤ٜٚ 

. كؼَ ٠ٓخٍع ُِظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ ٝحٓظل٠خٍ حٍُٜٞس : (٣ُل٢ِ٤- )

( - َُ ًـــــ ٌِّ . ٌَٗس ُِظؼظ٤ْ  : (ك٤خس) –. ٓؼَكش ُِظؼظ٤ْ :(حُٔطَ- ٝحُ

. خبرى للتقرٌر والتوكٌد  وٌجرى مجرى الحكمة (: أِٓٞد حُز٤ض- )

٠َٔ ػـٖ هِِذ ٛخكزِٚ - 9 ُْ ٣َـُِٞ حَُؼ َُ ....ٝحُِؼِ ـــــ َٔ  ًٔخ ٣ُـ٢ِّ ٓٞحَى حُظُِِّٔش حُوَ

: انًفشداد 

 ٣ؼزض × (ؿِٞ)٣ٟٞق ٝحَُٔحى ٣ِ٣َ ٣ٝٔلٞ : ٣ـِٞ- حُؼِّٞ  (ؽ) حُـَٜ   ×حُٔؼَكش ٝح٩ىٍحى  :  حُؼِْ -

ٔشِ -  . ح٧هٔخٍ  (ؽ) : حُؤَ-  أٓٞىس (ؽ) ػظٔش : ٓٞحى- حٍُ٘ٞ ٝح٤٠ُخء  × حُظُِْ  (ؽ)حُظ٬ّ : حُظُِّ

: انششػ

 .  والعلم ٌجلو وٌزٌل صدأ القلوب ، كما ٌزٌل نور القمر ظالم اللٌل - 

أنٕاٌ 

: انغًبل

( -٠َٔ ُْ ٣َـُِٞ حَُؼ ك٤غ ٍٛٞ حُؼِْ ربٗٔخٕ ٣ـِٞ، ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء : (حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش)(: ٝحُِؼِ

ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ ٣ـِٞ ، ُِظ٘و٤ٚ ، أٝ ٍٛٞ حُؼ٠ٔ رٜيأ ٣ُـ٠ِ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ 

. ٣ٝٞك٠ رو٤ٔش حُؼِْ ٝأػَٙ ك٠ ٓلخٍرش حُـَٜ .ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ ٣ـِٞ ُِظـ٤ْٔ 

ُؼ٠ٔ ػْ كٌف حُٔ٘زٚ َٝٛف رخُٔ٘زٚ رٚ ، حك٤غ ٍٛٞ حُـَٜ د.(٣ش ط٣َٜقحٓظؼخٍس )(: حُؼ٠ٔ- )

. ُِظ٤ٟٞق ، ٝطٞك٠ ر٠ٍَ حُـَٜ ٝهزلٚ 

( - َُ ـــــ َٔ ِٔش حُوَ ك٤غ ٍٛٞ حُؤَ ربٗٔخٕ ٣ـِٞ، ػْ كٌف حُٔ٘زٚ : (حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش)(: ٣ُـ٢ِّ ٓٞحَى حُظُِّ

رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ ٣ـِٞ ، ُِظ٘و٤ٚ ، أٝ ٍٛٞ حُظِٔش رٜيأ ٣ُـ٠ِ ػْ كٌف 

 .حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ ٣ـِٞ ُِظ٤ٟٞق 

ط٘ز٤ٚ طٔؼ٢ِ٤ ك٤غ ٗزٚ كخٍ حُؼِْ ٝٛٞ ٣ٌ٘ق ٣ِ٣َٝ حُـَٜ رلخٍ حُؤَ ٝٛٞ ٣ِ٣َ (: حُز٤ض ًِٚ- )

 .أ٤ٔٛش حُؼِْ ك٢ ك٤خس ًَ اٗٔخٕد ٣ٝٞك٠حُظ٬ّ ، 

 .٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزَُٙ ٣ٝئًيٙ رخُظ٠خى (.١زخم)(: حُؼ٠ٔ- حُؼِْ - )

 .٣ؼط٠ ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خ ٣طَد ح٧ًٕ ٣ٝلَى حٌُٖٛ: (ؿ٘خّ ٗخهٚ)(: حُؼ٠ٔ- حُؼِْ - )
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 .٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝزَُٙ ٣ٝئًيٙ رخُظ٠خى (.١زخم)(: حُؤَ- حُظِٔش - )

( - َُ ـــــ َٔ ِٔش حُوَ َُ )ػ٠ِ حُلخػَ ( ٓٞحَى حُظِٔشِ )أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ حُٔلؼٍٞ رٚ :(٣ُـ٢ِّ ٓٞحَى حُظُِّ ( . حُؤ

. ُِظ٤ًٞي ٝحُظو٤ٜٚ 

( - ُْ . ٓؼَكش ُِظؼظ٤ْ :(حُؤَ-  حُؼِ

. كؼَ ٠ٓخٍع ُِظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ ٝحٓظل٠خٍ حٍُٜٞس : (١ؿ١َُ - ٣ـِٞ - )

. خبرى للتقرٌر والتوكٌد  وٌجرى مجرى الحكمة (: أِٓٞد حُز٤ض- )

انزؼهٛك 

 بَم وصف الجاحظ زهدٌات سابق بن عبد هللا البربري؟: س

 ولكن القصٌدة .بطبقات علٌه هً أرفع مما األشعار تلك كثٌرة لصارت أشٌاء فً مفرًقا كان لو: قال

 .تسر أمثاالً لم كلها كانت إذا

؟ تعلم هل-   أنَّ

ر وقال له، جزاء مدحهم الشعراء ٌعطِ  لم الذي الخلٌفة األموي هو العزٌز عبد بن عمر ٌِّ  عندما لُكَث

ا إال تقل وقف ٌمدحه ال  .حّقً

 :السمات األسلوبٌة للشاعر- 

 .اإلقناع بصور الحكمة والنصٌحة - 2.                           استخدام المفردات الدٌنٌة - 1

 .المباشرة والخطابٌة والتقرٌر - 4.                 عدم التكلف فً المحسنات البدٌعٌة - 3

. تنوع األسالٌب بٌن الخبري واإلنشائً - 6.                       وضوح اللغة وسالسة العبارة - 5
 :النص فً الفنً البناء عناصر- 

 خبرة وإبراز بالحٌاة قائله وخبرته حكمة عن ٌعبر واإلرشاد الذي النصح غرض إلى النص هذا ٌنتمً

 .العزٌز عبد بن عمر الخلٌفة من ُنصح ذلك فً منطلًقا الحٌاة فً وتجربته الشاعر

 :المالمح الشخصٌة للشاعر- 

 .صاحب ثقافة دٌنٌة واجتماعٌة ألنه كان فقًٌها محدًثا - 1

 .حكٌم مجرب للحٌاة - 2

 .حرٌص على تقدٌم النصٌحة - 3

 :انُص ثُٛخ- 

األلفاظ والتراكٌب والصور والموسٌقى : ومكوناته، فإنه ٌتكون من األدبً النص بنٌة لتعرف
 .واألسالٌب والعاطفة والمعانً والمحسنات

 والمشاعر فٌها األحاسٌس تمتزج -بخاصة  منه والشعر-  األدبً النص بٌنة أن الحظت لعلك

 تعرف ما هً خاصة لغوٌة صورة فً جمًٌعا بالخٌال وتتلبس الحٌاتً والواقع الذهنٌة والمدركات

. األسلوب باسم

رذسٚجبد 

 

ٍُ   ٝحَُلــْ - 1         :1ّ  َٞ ُّٔ ِٙ حُ ْٖ ِػِ٘ي ِٓ َُِِْض  ١ٌِ أُٗ ِْ حُ َّّ ـرِخٓـ ِ أ َْ ــُى هللَّ ٍُ ــح رَؼُي ٣خ ُػـ
2 - ّ ُْ ٍ    ــح طؤط٢ ٝٓخ طَــإ ًَ٘ض طَؼــَِ ٌُٖ ػ٠ِ َكــٌٍ م  ًَ ٍُ ـى ٣َ٘لَُغ حُقَ ـكَ ًَ

3 -  َُ ٠ حَُو٤َ َٔ ٤َض كوي ٣َـِٞ حَُؼ ِٔ ُِِٛٚ   اًح َػ خ أٗض َؿـخ ّٔ َّ ػ َِ حُ٘خ ٝحٓـظَوزِ
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كَِؼض )، ًِٝٔش ٠ٓخىٛخ  (٣ِ٣َ- ك٤طش )ٛخص ٖٓ ح٧ر٤خص ًِٔش رٔؼ٠٘  - (أ)  . (طظَى- ٍُ

ٓخ ه٤ٔش حُلٌٍ ؟ ٝٓخ كخثيس ح٫ٓظوزخٍ ؟  - (د)

: حٓظوَؽ ٖٓ ح٧ر٤خص  - (ؿـ)

    .ٓلٔ٘خً ري٣ؼ٤خً  - 2        .ا١٘خرخً ، ٝهيٍٙ  - 1

. حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش - 4    .أِٓٞرخً اٗ٘خث٤خً ٝر٤ٖ ؿَٟٚ حُز٬ؿ٢  - 3

ٓخ ٜٓيٍ ح٤ُٓٞٔو٠ ح٩ٟخك٤ش ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ ؟  - (ى)

 ا٠ُ أ١ حُؼٍٜٞ ح٧ىر٤ش ٣٘ظ٢ٔ ٌٛح حُ٘ٚ ؟ ٝ ٓخ ؿَٟٚ ؟  - (ٛـ)

 ّ2:            4 -  َُ ِٚ   ٝ ١خُُِذ حُلنِّ هي ٣ُٜـَيٟ ُٚ حُظَّلَ ٍَ ٫ ٣َظلََ رلـخَؿظ ٞ ـَ ٖ ٣َطُِِذ حُ َٓ
5 - َُ َّ٘ــَ ٤ِّٚ حُ ِٔ ٓ َٝ َُ ػٖ  ـ٤َِغ ٠َِ٘٣ ٌَ طَ٘ل٠َ حُوُِٞد رٜخ   ًخُ ٝك٢ حَُُٜيٟ ِػزَ

                    6 -  َُ َٜ ٠َٔ ٓخ ُٚ رَ َُ ًؤػــ ِِِٜٛخ   ٫ٝ حُز٤َٜ ـخ ًَ ًُٝ حُِؼـِْ رخُظَّوٟٞ   َْ ٤ُٝ

: حهظَ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ  - (أ)

 (ًَ ٓخ ٓزن- حُظِْ ، حَُل٤ْق ، ح٤ْ٠َُْ) : (حُـٍٞ)َٓحىف - 

 (ح٩ُلخى- طٔوْ - طوٟٞ - طزَأ ) : (ط٘ل٠)٠ٓخى - 

  (حُز٤َٜحص- حُزٜخثَ - ح٧رٜخٍ - حُزَٜحء ) : (حُز٤َٜ)ؿٔغ - 

٤ًق ٣ظلَ ح٩ٗٔخٕ رٔخ ٣َ٣ي ك٢ حُل٤خس ؟ ٝٓظ٠ ٣لَ٘ ؟  - (د)

:  ٛخص ٖٓ ح٧ر٤خص  - (ؿـ)

. ٓلٔ٘خً ري٣ؼ٤خً -   .ا١٘خرخً ، ٝهيٍٙ -     .أِٓٞد هَٜ -       .ً٘خ٣ش -       .ط٘ز٤ٜ٤ٖ ٓوظِل٤ٖ - 

َْ ٗزٜٜخ حُ٘خػَ ؟ - (ى) ٓخ أْٛ ٓٔخص أِٓٞد حُ٘خػَ؟  - (ٛـ) ٓخ ه٤ٔش حُٜيح٣ش ُِوِٞد ؟ ٝر

 ّ3 : 

7 -  ٍُ ـَي َّٜ ٍُِٞى ٝ حُ ٙ ٓ٘ٚ حُ ََ ـ٢َُّ ٣ٌُ ٗـُي ٗخكِشٌ طَُٜيٟ ُٜخِكــزِٜخ   ٝحُ َُّ ٝحُ

8 -  َُ طَ َٔ َُ ك٤ٚ َكـــ٤َخسٌ ُِِوُُِِٞد ًٔخ   ٣ُلـ٢ِ٤ حُز٬َِى اًح ٓخ ٓخطَض حُ ً ٌِّ ٝ حُ

9 -  ََ َُ َٔ ِٔش حُوَ ٠َٔ ػٖ هِِذ ٛخكزِٚ  ًٔخ ٣ُـ٢ِ ٓـٞحَى حُظُِّ ُْ ٣َـُِٞ حَُؼ ٝحُِؼِ
.  ك٢ ؿَٔ ٖٓ ػ٘يى,  (ك٤خس- ٓٞحى )ٝؿٔغ ,  (٣ـِٞ- حُٜيٍ )٠ٓٝخى ,  (هِذ- ٗخكِش )ٛخص َٓحىف   - (أ)

. ٟٝق . ًٌَُِ أػَ ػظ٤ْ ك٢ هِٞد حُزَ٘  - (د)

:  ٛخص ٖٓ ح٧ر٤خص  - (ؿـ)

. أِٓٞد هَٜ -     .ط٘ز٤ٜخً طٔؼ٤ِ٤خً -        .ٓل٤ٖ٘ٔ ري٣ؼ٤٤ٖ ٓوظِل٤ٖ - 

.  ا٣ـخُح –     .حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش -    .حٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش - 

ُٔخًح ك٠َ حُ٘خػَ ٨ُِٓٞد حُوز١َ ػ٠ِ ح٧ِٓٞد ح٩ٗ٘خث٢ ك٢ ح٧ر٤خص حُٔخروش ؟  - (ى)

ػ٠ِ ح٩ٗٔخٕ ؟  (حُؼِْ - حًٌَُ - حَُٗي  )ٓخ أػَ ًَ ٖٓ  - (ٛـ)

رٔخًح ط٢ٔٔ أٝ طٜق حُلخًْ ح١ٌُ ٣ظوزَ ح٤ُٜ٘لش ٝحُلخًْ ح١ٌُ ٫ ٣ظوزِٜخ ؟  - (ٝ)
 

انٕاعت 

: حُٔئحٍ ح٧ٍٝ- 

:  أٓخّ حُؼزخٍس حُوطؤ (×)أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش ٝػ٬ٓش  (/ )ٟغ ػ٬ٓش - أ 

  (           ).    حُؼَٜ ح١ٞٓ٧ءٓخرن رٖ ػزي هللا حُزَر١َ  ٖٓ ٗؼَح- 1

  (           ).   ٣ٜ٘ق حُ٘خػَ ك٢ حُو٤ٜيس حُو٤ِلش ػَٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ- 2

  (           ).   ىحٍص حُو٤ٜيس  كٍٞ ؿَٝ ٗؼ١َ ٛٞ حُٜ٘ق  ٝح٩ٍٗخى- 3

َ ك٢ حُو٤ٜيس ُْ طٌٖ ٓظَحرطش-  4 ٌَ   (          ).      حُلِ
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  (           ).    ٓخٍ حُ٘خػَ ك٢ ٓطِغ حُو٤ٜيس ا٠ُ أِٓٞد حُوطخرش- 5

6 -َٙ ٌَ   (          ).   حػظٔي حُ٘خػَ ا٠ُ كي رؼ٤ي ػ٠ِ حُٔوخرِش ك٢ ط٤ًٞي كِ

:   حهظَ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ–د 

  (حُـخ٤ِٛش- حُؼَٜ ح١ٞٓ٧ - ٛيٍ ح٬ٓ٩ّ ): ءٖٓ ٗؼَح( ٓخرن رٖ ػزي هللا )(1

  ( ٓـغ–ؿ٘خّ - ط٣َٜغ : )ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ ٖٓ حُٔلٔ٘خص (2

  ( أٗلخٍ– ٗخك٬ص –ٗٞحكَ : )ؿٔغ ٗخكِش (4(  ً٘خ٣ش- ط٘ز٤ٚ - حٓظؼخٍس : )ٖٓ ٣طِذ حُـٍٞ ك٢ حُؼزخٍس (3
(  حُٜ٘ق ٝح٩ٍٗخى- حُلٌٔش -  حَُػخء : )ؿَٝ حُ٘ٚ (6   ( ؿ٘خّ– ٓوخرِش –١زخم : )ر٤ٜ٘ٔخ( حُـ٢- حَُٗي  )(5

: حُٔئحٍ حُؼخ٢ٗ- 
َورُ  ِعنِدو ِمن أُنِزلَتْ  الذي باسمِ  - 1  السُّ
 َتَذرُ  وما تأتً ما َتعلَــمُ  كنتَ  إنْ  - 2
 أنتَ  عّمــا الناسَ  واسَتخبِـــرِ  - 3

 َجاِهــــلُهُ 
 

ِ  والَحــمدُ   ا اَّ  ُعَمرُ  ٌا َبْعدُ  أمَّ
نَفعُ  قد َحـذرٍق  على َفُكنْ  الحـــــََذُر  ٌَ
 الَخَبرُ  الَعَمى ٌَجلو فقـــد َعِمٌتَ  إذا

 

 ".٣ٔلٞ"، َٝٓحىف "ػخُٔٚ"، ٠ٓٝخى "هللا"ٛخص ٖٓ ح٧ر٤خص ؿِٔش رٔؼ٠٘ - أ 

ََ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ؟ ٝٓخ حُٔزٍَحص حُظ٢ ٓخهٜخ ٌُٜٙ حُٜ٘خثق؟- د  َُ ػٔ َْ ٣ٜ٘ق حُ٘خػ  ر

 .ىَُ ٖٓ ح٧ر٤خص حُٔخروش ػ٠ِ طؤػَ حُ٘خػَ رخُؼوخكش حُي٤٘٣ش- ؽ 

 :ٛخص ٖٓ ح٧ر٤خص- ى 

 .ٓلًٔ٘خ ري٣ؼ٤ًخ، ٝحًًَ ٗٞػٚ - 2.            ٍٛٞس ه٤خ٤ُش، ٟٝٝلٜخ - 1

ح، ٝكيى ٗٞػٚ - 3 ًُ .  أِٓٞرًخ اٗ٘خث٤ًخ ٝر٤ٖ ٗٞػٚ ٝؿَٟٚ– 4.               ا٣ـخ

.  طليع ػٖ ر٤٘ش ٌٛح حُ٘ٚ–ٝ .         أػَد ٓخ طلظٚ ه٢- ٛـ 

: حُٔئحٍ حُؼخُغ- 
 ٌَظَفر ال الَجورَ  ٌَطلُبِ  َمـــــن - 4

 بحاَجتهِ 
 بها القلوبُ  ُتشَفى ِعَبرٌم  الُهَدى وفً - 5
 َكجاِهلِها بالتَّقوى الِعلـم ُذو ولٌسَ  - 6

 

َفرُ  له ٌُهَدى قد الحقِّ  وطالِبُ    الظَّ
نُضرُ  كالَغٌثِ  ه عن ٌَ ٌِّ َجرُ  َوْسِم  الشَّ
 َبَصرُ  له ما كأعَمى الَبصٌرُ  وال

 

 ".ػزَ"، ٓلَى "حُـٍٞ"، ٠ٓٝخى "حُظلَ"ٛخص ك٢ ؿَٔ َٓحىف - أ 

َّ ٣يػٞ حُ٘خػَ ك٢ أر٤خطٚ حُٔخروش؟- د   ا٫

 ٓخ ؿَٝ ح٧ر٤خص حُٔخروش؟ ٝا٠ُ أ١ حُؼٍٜٞ ح٧ىر٤ش ط٘ظ٢ٔ ح٧ر٤خص؟- ؽ 

َْ ُُوِّذ؟- ى   ٖٓ حُٔوخ١ذ ك٢ ح٧ر٤خص حُٔخروش؟ ٝر

. ٛخص ٖٓ ح٧ر٤خص ٓلًٔ٘خ ري٣ؼ٤ًخ، ٝحًًَ ٗٞػٚ- ٝ . ٟٝق حُو٤خٍ ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ٝأػَٙ ك٢ حُٔؼ٠٘- ٛـ 

 ٓخ حُـَٝ ح٧ىر٢ ٌُٜح حُ٘ٚ؟ ٝٓخ أْٛ ٓٔخص ٗو٤ٜش هخثِٚ؟ –ُ 

.  أػَد ٓخ طلظٚ ه٢–١ .         طليع ػٖ حُز٤جش حُظ٢ ٣٘ظ٢ٔ ا٤ُٜخ حُ٘ٚ–ف 

: حُٔئحٍ حَُحرغ- 
شدُ  - 7  لصاِحبِها ُتهَدى نافلةٌم  والرُّ
ْكـرُ  - 8 اةٌم  فٌه والذِّ ٌَ  كما لِلقُلُوبِ  َح
 قلبِ  عــــن الَعَمى ٌَجلُو والِعلمُ  - 9

 صاحِبِ وِ 
 

  ًُّ ــْدرُ  الِوِ ردُ  منه ٌُكَروُ  والَغ  والصَّ
 -ماَتِت  ما إذا-  الباِلدَ  ٌُحًٌِ

الَمطـــَُر 
ٌُجلًّ لمــةِ  سوادَ  كما   الَقَمـــرُ  الظُّ

 

َ ؿٔغ - أ  َٔ َ"، ٝحَُٔحى رـ "حُظِٔش"، ٠ٓٝخى "ك٤خس"ٛخص ك٢ ُؿ ًْ ٌِّ  ".حُ

 ُٔخًح ىػخ حُ٘خػَ ك٢ حُز٤ظ٤ٖ ا٠ُ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٝحُؼِْ؟- د 

 ٓخ ٗٞع ح٧ِٓٞد ك٢ ح٧ر٤خص حُٔخروش؟ ُٝٔخًح آػَٙ حُ٘خػَ؟- ؽ 

 ؟ "ٝحًٌَُ ك٤ٚ ك٤خس ُِوِٞد: "ٟٝق حُو٤خٍ ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ- ى 
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 . أػَد ٓخ طلظٚ ه٢–ٓخ أْٛ حُٔٔخص حُل٤٘ش ٧ِٓٞد حُ٘خػَ؟ ٝ - ٛـ 
                                                                                                                                      

  ..ٝػَٔ ػِْ

ُِلٖٔ حُزَٜٟ 

ُٝي ٓ٘ش .  ٛٞ حُلٖٔ رٖ أر٠ حُلٖٔ حُز١َٜ ٤ً٘ٝظٚ أرٞ ٓؼ٤ي ٠ُٞٓ ح٧ٜٗخٍ  :امذػسًف ةامكادث

اكيٟ ٝػ٣َٖ٘ ٖٓ حُٜـَس ، ٝطٞك٠ ٓ٘ش ٓخثش ٝػَ٘ ، ٝٛٞ ٖٓ حُؼزخى حُلوٜخء حُوطزخء ك٢ ٓٔخثَ 

 .. ػِْ حُظٞك٤ي ٝط٤ٌِٔٙ ٝحَٛ رٖ ػطخء ٍأّ حُٔؼظُِش

ًخٕ حُلٖٔ حُز١َٜ ٝحػظخً ٣ؤَٓ رخُٔؼَٝف ٣َٝٗي ح٤ُِٖٔٔٔ ًٝخٕ ٣ِو٢ حُؼظخص حُي٤٘٣ش   :امذيهٌد

كخكِش رخُلٌٔش كٜٞ ٣ًٌَ رخهلل ٝح٤ُّٞ ح٥هَ ، ٣ٝلغ ػ٠ِ حُظوٟٞ ٣َٝٗي ح٤ُِٖٔٔٔ ا٠ُ ٓخ ٣ـذ إٔ 

٣ٌٞٗٞح ػ٤ِٚ ٖٓ ح٧ه٬م ح٣ٌَُٔش ٖٓ حهظَحٕ حُوٍٞ رخُؼَٔ ٝحُٜزَ ك٢ ١ِذ حُؼِْ ٝحُظل٢ِ ر٘ٔخثَ 

 .. ٌٝٛح حُ٘ٚ ٓٔخ هخُٚ ك٢ ٌٛح حُزخد (حُ٘لوش- حُٜزَ - حُلَحٓش - حُلِْ ): طْٜٜٞٗ ػٖ حَُُِ ٓؼَ 

  :انُص

َّ ح٧ٓخ٢ٌّٗ .... ٤ٜٛخَص ٤ٜٛخَص "  ٌٕ ر٬ ٣و٤ٖ ، : أَِٛي حُ٘خ ٍَ ، ٝا٣ٔخ ٍَ ، ٝٓؼَكشٌ رـ٤َ ٛز ٌٍ ر٬ ػٔ هٞ

!  ٝأٓٔغ ك٤ٔٔخً ٫ٝ أٍٟ أ٤ٗٔخً ! ٓخ٢ُ أٍٟ ٍؿخ٫ً ٫ٝ أٍٟ ػو٫ًٞ 

ُٖ أكِيًْ ُؼوشٌ ػ٠ِ  ٓٞح ػْ حٓظََلُِّٞح ، اٗٔخ ى٣ ََّ ُّ ٝهللا ػْ هَؿٞح ، ٝػَكٞح ػْ أٌَٗٝح ، ٝك ىهَ حُوٞ

ٌٖ أٗض ر٤ّٞ حُلٔخد ؟ هخٍ جَِ أٓئٓ ُٓ ِّ حُي٣ٖ إ ٖٓ أه٬م حُٔئٖٓ ! ٗؼْ : ُٔخٗٚ ، اًح  َد ٝٓخُِي ٣ٞ ٌَ ً

٬ً ك٢ كخهش ،  ُّٔ خ ك٢ ٍكن ، ٝطل ًٔ خ رؼِْ ، ٤ًْٝ ًٔ خ ك٢ ِكِْ ، ِٝكِ ًٔ هٞسً ك٢ ى٣ٖ ، ٝا٣ٔخًٗخ ك٢ ٣و٤ٖ ، ٝػِ

 ُْ ُٞ ، ٫ٝ ٣َؤْػ ـِ ٝهٜيحً ك٢ ؿ٠٘ ، ٝػطخًء ك٢ حُلوٞم ، ٝاٜٗخكخً ك٢ ح٫ٓظوخٓش ، ٫ ٣ل٤ُق ػ٠ِ ٖٓ ٣ُْز

ُض رخُلـ٤ؼش  َٔ ْ٘ ُِ ، ٫ٝ ٣ِـٞ ٫ٝ ٣ِٜٞ ٫ٝ ٣ِؼُذ ، ٫ٝ ٣َ ِٔ٫ٝ ٣ ُِ ُِ ٫ٝ ٣ـٔ ك٢ ٓٔخػيس ٖٓ ٣ُِلذُّ ، ٫ ٣ٜٔ

َُّ رخُٔؼ٤ٜش اًح ُِٗض رٔٞحٙ  َٔ . إ ُِٗض رـ٤َٙ ، ٫ٝ ٣ُ

ٙ طُو٠ ، ٌٝٓٞطُٚ كٌَسٌ ،  َُ حُٔئٖٓ ك٢ ح٬ُٜس هخٌٗغ ، ٝا٠ُ حًَُٞع ٓٔخٌٍع ، هُُٞٚ ٗلخٌء ، ٝٛز

لِٚ ػ٤ِٚ َكِِْ ، ٝإ  َٓ َْ ، ٝإ  ُْ ٤ُـ٘ َْ ، ٣ٝظٌِ َْ ، ٣ٌٌٝٔض ر٤ْٜ٘ ٤ُِٔ ُٙ ِػزَسٌ ، ٣وخ٢ُُ حُؼِٔخَء ٤ُؼِ َُ َٝٗظَ

ََ ػ٤ِٚ َػَيٍ   "ظُِِْ ٛزَ ، ٝإ ِؿ٤

: انًفشداد 

ؿِذ   : فزش - ح٥ٓخٍ ، حُٔطخُذ : ح٧ٓخ٢ٗ - أك٠٘ : أِٛي - حعْ كؼَ ٓخم٢ رٔؼ٠٘ رؼذ  : ٤ٜٛخص

فذ٣ن ك٤ْٔ كغٖ ح٧ُلش   : أ٤ٗظ - فٞطخا خل٤خا   :كغ٤غخا  - ؽي × طؤًذ ، ػوش : ٣و٤ٖ - ؿضع × ٝطلَٔ

- أرخكٞح × ٓ٘ؼٞح ، كظشٝح : كشٓٞح - أهشٝح × ؿلذٝح ، ط٘قِٞح : أٌٗشٝح - ٝح٬ُٔهلش ، سك٤ن

حُؾ٢ء  : ٝحُٔوقٞد َٓء ِٓؼوش ، ُلغش ، :ُؼوش  - أد٣خٕ ؽ ِٓظٚ : د٣ٖ أكٌْ - ػذٝٙ ك٫٬ا  : حعظلِٞح 

ه٤ؼ ، سػٞٗش ،  × أَٗخس ، فزش ، مزو ْٗلظ ، طَٜٔ : ِكِْ - ًلشحا  × طقذ٣وخا  : ا٣ٔخٗخا  - حُو٤َِ

ص ،  : كخهش - هغٞس × ٤ُٖ : سكن - كٔن × كط٘ش ، ػوََ : ٤ًْظ - أك٬ّ ، كِّٞ ؽ ؿَٜ َٞ كوش ، َػ

 ؿٞس ، ظِْ × ػذٍ : اٗقخف - اعشحف × طٞعو ك٢ ح٩ٗلخم ، حهظقخد ، حػظذحٍ : هْقذ - ؿ٠٘ × كخؿش

٣ٌشٙ  : ٣زـل - ٣ؼذٍ× ٣ـٞس ٣ٝظِْ  : ٣ل٤ق - ح٫ٗلشحف ، ح٤َُٔ × حُق٬ف ، ح٫ػظذحٍ : ح٫عظوخٓش -

٫ ٣ؼشك  : ٫ ٣ـٔض - ٫ ٣ـظخد ٫ٝ ٣ؼ٤ذ ٫ٝ ٣طؼٖ  : ٫ ٣ٜٔض - ٣زٗذ  : ٣ؤػْ - ٣لذ × ، ٣ٔوض

- ٣ظغخَٛ× ٫ ٣ظـخٝص حُلذ ، ٣ظؾذد   : ٫ ٣ـِٞ - ٫ ٣ـظخد ٫ٝ ٣ؼ٤ذ ٫ٝ ٣٘ظوـ : ٫ ٣ِٔض - ربٗغخٕ

ؿخءص ، كِض ،  : ٗضُض - حُلـخثغ ؽ حُٔق٤زش حُٔئُٔش : حُلـ٤ؼش - ٣ظٜش حُلشف ك٢ حُٔق٤زش : ٣ؾٔض 
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 : خخؽغ - حُطخػش × ح٩ػْ ، حُخط٤جش ، حُؼق٤خٕ : حُٔؼق٤ش - ٫ ٣لضٕ × ٫ ٣غؼذ :٫ ٣غش  - أفخرض

 : ٓغخسع - حُو٤خّ ×ح٫ٗل٘خء ٝحُغـٞد ، ُؿؼُٞ : حُشًٞع - ػخٍؿ ، ٓظٔشد × ٓظنشع ، خخمغ َّلل

 : طو٠ - ؿضػٚ × ؿِذٙ ٝطلِٔٚ  : فزشٙ - ٓشك × رشء ، ػ٬ؽ ، ار٬ٍ : ؽلخء - ٓظزخهت × ٓزخدس

ش ، طؤَٓ : كٌشس - ٬ًٓٚ × فٔظٚ : عٌٞطٚ - كـٞس × ٝسع ، ا٣ٔخٕ ٌّ - ػزش ؽ ػظش : ِػزشس - أ١ طل

٣شرق ، ٣ٌغذ ،   : ٣ـْ٘ - ٣ُئرٟ × ٣خِـ ٣ٝ٘ـٞ ٖٓ ح٧رٟ : ٣غِْ - ٣ؼظضٍ × ٣ـخُظ ، ٣خظِو : ٣خخُو 

ظِْ ، حػظذ١  : ؿ٤ش ػ٤ِٚ  - ًّشّ × أ٤ٖٛ ، طؼشك ُط٤ؼ : ػ٤ِٚ علٚ - ٣ـشّ ، ٣خغش × ٣لٞص

 أٗقق × ػ٤ِٚ

: انشـشػ  

 ريأ ح٩ٓخّ حُلٖٔ حُز١َٜ هطزظٚ رز٤خٕ أ٤ٔٛش حُظطز٤ن حُؼ٢ِٔ ُِوٍٞ كظ٠ ٫ طٌٕٞ ح٧هٞحٍ ٓـَى 

. أٓخ٢ٗ ٫ طويّ رٜخ أٝ حٗظلخع 

ًٔخ إٔ حُٔؼَكش طلظخؽ ا٠ُ حُٜزَ ك٢ حًظٔخرٜخ ٝحٍُٞٛٞ ا٤ُٜخ ، ًٔخ ٣لظخؽ ح٣٩ٔخٕ ا٠ُ ح٤ُو٤ٖ ؛ 

ُظوٟٞ حُؼِحثْ ٝط٘ـِ ح٧ػٔخٍ ، ٣ٝظؼـذ ٖٓ حَُؿخٍ ح٣ٌُٖ ٣ؼطِٕٞ ػوُْٜٞ ٫ٝ ٣ظلٌَٕٝ ، ٖٝٓ 

. أٛلخد ح٧ٛٞحص حُؼخ٤ُش ح٣ٌُٖ ٫ ٣٘ؼَ ح٩ٗٔخٕ ٓؼْٜ رؤْٗ أٝ أٓخٕ ٫ٝ ٗلغ ٣٘ظظَ ْٜٓ٘ 

 ػْ حٗظوَ ح٩ٓخّ حُلٖٔ حُز١َٜ ا٠ُ ر٤خٕ ٓخ ٤ٜ٣ذ رؼٞ حُ٘خّ ٖٓ طزيٍ ح٧كٞحٍ ، ٟٝؼق حُؼ٣ِٔش 

. ٝٓلخٛش حُؼوَ ٝٓٞء حُلْٜ ٧ٍٓٞ حُي٣ٖ ٝٗجٕٞ حُي٤ٗخ 

٣ٝئًي إٔ حُٔئٖٓ ٍحؿق حُؼوَ ه١ٞ حُؼ٣ِٔش ، كٜٞ ه١ٞ ك٢ حُي٣ٖ ، ٝك٤ِْ ك٢ ػِٔٚ ، ٝ ٤ًِّْ كِطٖ 

ٛخرَ ك٢ ح٠َُحء ٓؼظيٍ ك٢ حَُٔحء ، ػطٞف ٍك٤ْ ، ٓئىٍّ حُلن ُٜخكزٚ ، ٣ٜ٘ق ح٥ه٣َٖ ٝإ ًخٕ 

ػ٠ِ ه٬ف ٓؼْٜ ، ٫ ٢ٔ٣ء ٦ُه٣َٖ رـِٔ أٝ ُِٔ أٝ ِٛٔ ، ٓؼظيٍ حُلخٍ ، ٫ ٣لوي ػ٠ِ أكي ٫ٝ 

. ٣٘ٔض ك٤ٚ

ٝٛٞ هخٗغ ك٢ ٬ٛطٚ ٓوِٚ ك٢ ػزخىطٚ ، طو٢ ػخهذ حُزَٜ ك٢ ح٧ٍٓٞ ًٝ ر٤َٜس ٗخكٌس ، ٣وخ٢ُ 

. حُؼِٔخء ٣ٝلٖٔ ٓؼخَٗطْٜ ٣ٝـِْٜ ، ٛزٍٞ ، ك٤ِْ ، ػخىٍ 

  ىا امري أهنك امَاس ىُ وحهح ٍظس امخطٌث ؟ : 1س

.  ح١ٌُ أٌِْٜٛ ٤ِْٜٓ ا٢ُ ٜٗٞحص حُ٘لْ ٝأٓخ٤ٜٗخ حُويحػش - 

 اذكس ةػض الأىاٍٍ امذٍ أهنكر امَاس ؟ : 2س

 ٜٓ٘خ حُوٍٞ ر٬ ػَٔ أٝ ؿٜي ، ٝحُٔؼَكش حُظ٢ ٣ٞى طل٤ِٜٜخ رـ٤َ ٛزَ ػ٤ِٜخ ، ٝح٣٩ٔخٕ ح٠ُؼ٤ق ر٬ -

. ٣و٤ٖ ه١ٞ ك٢ هللا 

ىا امري ًذػخث ىَه الإىاو امحصُ امتصري فٍ امخطتح ؟    : 3س

 ٣ظؼـذ ٖٓ ًؼَس ح٧ؿٔخّ ٟٝوخٓظٜخ ؿ٤َ أٜٗخ طلظوَ ا٢ُ حُلٌٔش ٝحُؼوَ ٟٝؼق حُؼ٣ِٔش ٝحطٜخكٜخ -

. رٔلخٛش حُؼوَ  ٝٓٞء حُلْٜ ٧ٍٓٞ حُي٣ٖ ٝٗجٕٞ حُي٤ٗخ

 . اذكسها. منيؤىُ صفاخ وطحها امخطٌث  : 4س

:  ٛلخص حُٔئٖٓ - 

. ػِْ ٓغ حَُكن رخُ٘خّ  - 2  .  هٞس حُي٣ٖ ٝا٣ٔخٕ رخهلل ًِٚ ٣و٤ٖ  - 1

. ح٫هظٜخى ٝػيّ ح٩َٓحف ػ٘ي حُـ٠٘  - 4  .حُٜزَ ػ٠ِ حُلوَ  - 3

. ػخىٍ ٓغ ًَ حُ٘خّ  - 6    . ٣ؼط٢ ًَ ١ً كن كوٚ  - 5

. ٫ ٣ٔخػي ك٢ ٓؼ٤ٜش طـ٠ذ هللا  - 8      . ٫ ٣ظِْ ٖٓ ٣ٌَٛٚ  - 7

. ٬ًٓٚ ًِٚ ك٤ٚ ٓوخكش ٖٓ هللا  - 10  .٫ ٣ـظخد أٝ ٣ؼ٤ذ حُ٘خّ رخُوٍٞ أٝ ح٩ٗخٍس  - 9
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. ٫ ٣لَف إ ٍأٟ أكيحً ػ٠ِ ٓؼ٤ٜش  - 12    .٫ ٣٘ٔض إ ٍأٟ ح٤ُٜٔزش هي ُِٗض رـ٤َٙ  - 11

. ٣٘ل٢ ٛيٍٝ حُ٘خّ روُٞٚ  - 14      .هخٗغ ك٢ ٬ٛطٚ ٓٔخٍع ا٤ُٜخ  - 13

. ٛزَٙ هٞف ٖٓ هللا  - 15

. [أؿذ ر٘لٔي]ٓظ٠ ٣ٜٔض حُٔئٖٓ ؟ : 5ّ.              ٌٓٞطٚ طيرَ ٝطلٌَ ك٢ ٌِٓٞص هللا  - 16

. ٗظَٙ حطؼخظ ٝحػظزخٍ  - 17

ُٔخًح ٣لظخؽ حُٔئٖٓ : 6ّ.     ٣ـخُْ ُِؼِٔخء ؛ ٤ُظؼِْ ْٜٓ٘ ٣ٌٝٔض ر٤ْٜ٘ ٤ُِْٔ ٖٓ حُوطؤ  - 18

. [أؿذ ر٘لٔي]ُٔوخُطش حُؼِٔخء ؟ 

. [أؿذ ر٘لٔي]ٓظ٠ ٣ظٌِْ حُٔئٖٓ ؟ : 7ّ.                                           ٣ظٌِْ ُلخثيس  - 19

. إ آًحٙ حُ٘خّ ػلخ ػْٜ٘ ٝٛزَ ػ٠ِ أًحْٛ  - 20

 .[أؿذ ر٘لٔي]٤ًق ٣ؼخَٓ حُٔئٖٓ حُ٘خّ ؟ : 8ّ.            إ ظِٔٚ حُ٘خّ طلَٔ ٝأٜٗلْٜ  - 21

انصٕس 

 : انجٛبَٛخ

َّ ح٧ٓخ٢ّٗ  )- ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ , ٍٛٞ ح٧ٓخ٢ٗ ربٗٔخٕ ٣ُِِٜي ك٤غ: (حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش)( : أَِٛي حُ٘خ

 َٝٓ ؿٔخُٜخ حُظ٘و٤ٚ ، ٝطٞك٢ روطٍٞس ح٧ك٬ّ حُظ٢ (أِٛي)ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ٫ٝحُٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ 

 .٫ ٣ٔخٗيٛخ حُؼَٔ 

ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ  .ػٖ ٛلش ٠ٛٝ ٟؼق حُٔؼَكش ٝطي٤ٜٗخ: (ً٘خ٣ش) :(ٓؼَكش رـ٤َ ٛزَ- )

 .ٓؼ٘خٙ ، َٝٓ حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ 

ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ، َٝٓ  .ػٖ ٛلش ٠ٛٝ ٟؼق ح٣٩ٔخٕ(: ً٘خ٣ش: )(ا٣ٔخٕ ر٬ ٣و٤ٖ- )

 .حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ 

ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ . ػٖ ٛلش ٠ٛٝ حُظلخٛش ٟٝؼق حُظل٤ٌَ(:  ً٘خ٣ش: )(أٍٟ ٍؿخ٫ً ٫ٝ أٍٟ ػو٫ًٞ - )

 .ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ، َٝٓ حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ 

ػْ كٌف حُٔ٘زٚ رٚ ,ٍٛٞ حُؼوٍٞ ر٢٘ء ٓخى١ ٣َٟ ك٤غ  (:حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش)( : ٫ أٍٟ ػو٫ًٞ  )- 

ؿٔؼخً ؛ ُظيٍ  (ػو٫ًٞ )ٝؿخءص . َٝٓ ؿٔخُٜخ حُظـ٤ْٔ , (أٍٟ)ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ٫ٝحُٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ 

. ػ٠ِ ًؼَس حُؼوٍٞ حُٔـ٤زش ٟؼ٤لش ح٣٩ٔخٕ ، ٣ٝـُٞ إٔ طٌٕٞ ً٘خ٣ش ػٖ حُلٌَ حُظخكٚ ح٠ُؼ٤ق 

ٍٛٞ حُي٣ٖ رطؼخّ ٣ِؼوٚ ح٩ٗٔخٕ ٣ٍِٝٝ ٌٓحهٚ ٣َٓؼخً ؛ ٧ٕ ك٤غ : (ط٘ز٤ٚ ر٤ِؾ)( : ى٣ٖ أكيًْ ُؼوش)- 

حُظـ٤ْٔ ، ٝك٤ٚ ط٤ٟٞق ٠ُؼق حُظؤػَ رخُي٣ٖ ٝػيّ هٞس ٍٝٓٞم : حُـْٔ ُْ ٣ٔظلي ٓ٘ٚ ، َٝٓ ؿٔخُٚ 

 .ح٣٩ٔخٕ ُيٟ حُزؼٞ 

، ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ حُظوٟٞ ٝحٍُٞع ٛلش ٠ٛٝ  ػٖ (:ً٘خ٣ش)( : ٝا٠ُ حًَُٞع ٓٔخٍعٌ )- 

 .ٓؼ٘خٙ ، َٝٓ حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ 

ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ،  .ػٖ ٛلش ٠ٛٝ ٟؼق ح٣٩ٔخٕ (:ً٘خ٣ش)(: كَٓٞح ػْ حٓظلِٞح)- 

. َٝٓ حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ 

ُي٣ٖ رخُِؼوش حُظ٢ طَٔ ٣ًَٓؼخ ػ٠ِ ك٤غ ٍٛٞ ح (:ط٘ز٤ٚ ر٤ِؾ)(: اٗٔخ ى٣ٖ أكيًْ ُؼوش ػ٠ِ ُٔخٗٚ)- 

حُِٔخٕ ك٬ ٣ٔظل٤ي ٜٓ٘خ حُـْٔ، َٝٓ ؿٔخُٚ حُظـ٤ْٔ ٣ٝٞك٢ ر٠ؼق أػَ حُي٣ٖ ٝهِش ح٫ٓظـخرش 

. ٧ٝحَٓٙ ٝٗٞح٤ٛٚ

ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ، َٝٓ ٣ّٞ حُو٤خٓش ٓٞٛٞف ٝٛٞ  ػٖ (:ً٘خ٣ش)( : ٣ّٞ حُلٔخد )-

ً٘خ٣ش ػٖ : (ٓخُي ٣ّٞ حُي٣ٖ).- حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ 

 ََّ َِّ ٝؿ . ٓٞٛٞف ٝٛٞ هللا ػ
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 ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ كٖٔ أه٬م حُٔئٖٓٛـش ٠ٛٝ  ػٖ (:ً٘خ٣ش)(: ٫ ٣ِٜٔ، ٫ٝ ٣ـِٔ، ٫ٝ ٣ِِٔ)- 

. ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ، َٝٓ حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ 

ػْ كٌف  ٍٛٞ حُلـ٤ؼش ٤ٟلًخ ؿ٤َ َٓؿٞد ك٤ٚ،ك٤غ:(حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش)(: حُلـ٤ؼش إ ُِٗض رـ٤َٙ)- 

 َٝٓ ؿٔخُٜخ حُظ٘و٤ٚ، ٝطٞك٢ رؤٞس (ُِٗض)حُٔ٘زٚ رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ 

 .حُلـ٤ؼش ٝٗيس ٍَٟٛخ

ػْ كٌف حُٔ٘زٚ ،,  طٍٜٞ حُٔؼ٤ٜش ربٗٔخٕ ٣ٍِ٘ (:حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش)( : رخُٔؼ٤ٜش اًح ُِٗض رٔٞحٙ)- 

 .   َٝٓ ؿٔخُٜخ حُظ٘و٤ٚ(ُِٗض)رٚ ٝؿخء ر٠٘ء ٖٓ ُٞحُٓٚ ٝٛٞ حُلؼَ 

٬ً ك٢ كخهش)-  ُّٔ  ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ، َٝٓ حُـٔخٍ ٝحَُٟخ ً٘خ٣ش ػٖ حُو٘خػش: (طل

 .ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ 

 ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ، حُظٞحٟغ ٝح٫ػظيحٍٛلش ٠ٛٝ  ػٖ (:ً٘خ٣ش)(: هًٜيح ك٢ ؿ٠٘)- 

 .َٝٓ حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ 

خ ك٢ ٍكن)-  ًٔ خ رؼِْ، ٤ً ًٔ خ ك٢ كِْ، كِ ًٔ  ك٤غ أ١ِن حُظؼوَ ٝحُلٌٔشٛلش ٠ٛٝ  ػٖ (:ً٘خ٣ش)(: ػِ

 .ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ، َٝٓ حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ 

 ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ، َٝٓ  حُؼيٍٛلش ٠ٛٝ ػٖ(:ً٘خ٣ش)(: ٫ ٣ل٤ق ػ٠ِ ٖٓ ٣زـٞ)- 

 .حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ 

ٛلش ٠ٛٝ  ػٖ (:ً٘خ٣ش)(: ٫ ٣٘ٔض رخُلـ٤ؼش إ ُِٗض رـ٤َٙ، ٫ ٣َٔرخُٔؼ٤ٜش اًح ُِٗض رٔٞحٙ)- 

 ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ، َٝٓ حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ كٖٔ حُوِن

ػٖ ٛلش ٠ٛٝ هٞس ح٣٩ٔخٕ ك٤غ أ١ِن (: ً٘خ٣ش: )(حُٔئٖٓ ك٠ ح٬ُٜس هخٗغ).- ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ 

. ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ، َٝٓ حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ 

ٍٛٞ حُوٍٞ رخُ٘لخء، ٣ٟٞق حُٔؼ٠٘، ٣ٝز٤ٖ  ك٠َ كي٣غ حُٔئٖٓ ػ٠ِ (: ط٘ز٤ٚ ر٤ِؾ: )(هُٞٚ ٗلخء- )

 .ؿ٤َٙ

ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ . ػٖ ٛلش ٠ٛٝ كٜخكش حُٔئٖٓ ًًٝخثٚ(: ً٘خ٣ش: )(٣ٌٔض ر٤ْٜ٘ ٤ُِْٔ- )

 .ٓؼ٘خٙ ، َٝٓ حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ 

ُٓلِٚ ػ٤ِٚ كِْ- )  ْٕ ػٖ ٛلش ٠ٛٝ ٛزَٙ ٬ٛٝرظٚ ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ، (: ً٘خ٣ش: )(ا

. َٝٓ حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ 

ػٖ ٛلش ٟٝ هٞس حُٔئٖٓ ٬ٛٝرظٚ ك٤غ أ١ِن ح٬ٌُّ ٝأٍحى ٫ُّ ٓؼ٘خٙ ، : (ً٘خ٣ش): (إ ظِْ ٛزَ)- 

. َٝٓ حُـٔخٍ ح٩ط٤خٕ رخُٔؼ٠٘ ٜٓلٞرخ رخُي٤َُ ػ٤ِٚ ك٠ ا٣ـخُ ٝطـ٤ْٔ 

انًؾغُبد 

انجذٚؼٛخ 

َّ ح٧ٓخ٢ُّٗ - ) ٝحُؼخؿِ ٖٓ أطزغ ٗلٔٚ ٛٞحٛخ ٝط٠٘ٔ ػ٠ِ هللا :"حهظزخّ ٖٓ هٍٞ حُ٘ز٢ : (أِٛي حُ٘خ

 .، ٣لٖٔ ح٧ِٓٞد ٣ٝئًي حُٔؼ٠٘ ٣ٝيٍ ػ٠ِ ػوخكش حٌُخطذ حُي٤٘٣ش"ح٧ٓخ٢ٗ

 .٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝئًيٙ ٣ٝزَُٙ رخُظ٠خى(: ١زخم: )(ػَٔ× هٍٞ - )

خ ٤ٓٞٓو٤ًخ ٣ٝؼ٤َ حٌُٖٛ( حُىٝحؽ: ) (هٍٞ ر٬ ػَٔ، ٓؼَكش رـ٤َ ٛزَ، ا٣ٔخٕ ر٬ ٣و٤ٖ- ) ًٓ  .٣ؼط٠ ؿَ

 .٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝئًيٙ ٣ٝزَُٙ رخُظ٠خى(: ١زخم رخُِٔذ: )(٫ أٍٟ× أٍٟ - )

خ - ) ًٔ خ–ك٤ٔ ًٔ خ ٤ٓٞٓو٤ًخ ٣طَد ح٧ًٕ ٣ٝؼ٤َ حٌُٖٛ(: ؿ٘خّ ٗخهٚ :)( أ٤ٗ ًٓ  .٣ؼط٠ ؿَ
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خ- ) ًٔ خ–أٓٔغ ك٤ٔ ًٔ خ ٤ٓٞٓو٤ًخ (: ٓـغ: )(٫ أٍٟ أ٤ٗ ًٓ رخطلخم حُلٞحَٛ ك٠ حُلَف ح٧ه٤َ ٣ؼط٢ ؿَ

 .٣طَد ح٧ًٕ ٣ٝؼ٤َ حٌُٖٛ

٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝئًيٙ ٣ٝزَُٙ (: ١زخم: )(كَٓٞح× حٓظلِٞح / أٌَٗٝح× ػَكٞح / هَؿٞح× ىهَ - )

 .رخُظ٠خى

خ ٤ٓٞٓو٤ًخ ٣طَد ح٧ًٕ ٣ٝؼ٤َ (: ٓـغ: ) (هَؿٞح، ػَكٞح، أٌَٗٝح، كَٓٞح، حٓظلِٞح- ) ًٓ ٣ؼط٠ ؿَ

 .حٌُٖٛ

خ ٤ٓٞٓو٤ًخ ٣طَد ح٧ًٕ ٣ٝؼ٤َ (: ؿ٘خّ ٗخهٚ)ٝ(: ٓـغ)ر٤ٜ٘ٔخ : (٫ ٣ـِٞ، ٫ٝ ٣ِٜٞ- ) ًٓ ٣ؼط٠ ؿَ

 ..حٌُٖٛ

 .٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝو٣ٞٚ(: ١زخم: )(٣لذ× ٣زـٞ - )

خ ك٢ ٍكن، طل٬ًٔ ك٢ كخهش، هًٜيح ك٢ ؿ٠٘، ػطخء ك٢ حُلوٞم، اٜٗخكًخ ك٢ -) ًٔ ٤ً

رظو٤ْٔ ح٬ٌُّ ا٠ُ ػزخٍحص ٓظٔخ٣ٝش ك٠ حُطٍٞ ٝح٣٩وخع رـ٤َ ٓـغ ، ٣ؼط٠ (: حُىٝحؽ:)(ح٫ٓظوخٓش

 .ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خ ٣طَد ح٧ًٕ 

 .٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝئًيٙ ٣ٝزَُٙ رخُظ٠خى(: ١زخم: )(ؿ٠٘× كخهش - )

. ٣ؼط٠ ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خ ٣طَد ح٧ًٕ (:ٓـغ: )(هٞس ك٠ ى٣ٖ، ا٣ٔخًٗخ ك٢ ٣و٤ٖ- )

  ٣ؼط٢ ؿَٓخً ٤ٓٞٓو٤خً ططَد ُٚ ح٧ًٕ(:ؿ٘خّ ٗخهٚ)( : ٣و٤ٖ- ى٣ٖ )- 

خ رؼِْ- ) ًٔ خ ك٢ كِْ، كِ ًٔ  .، ٣ؼط٠ ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خ ٣طَد ح٧ًٕ (: ٓـغ: )(ػِ

خ- ) ًٔ خ، كِ ًٔ خ ٤ٓٞٓو٤ًخ ٣طَد ح٣ًٞٗ٧ؼ٤َ حٌُٖٛ(: ؿ٘خّ ٗخهٚ: )(ػِ ًٓ  .٣ؼط٢ ؿَ

 (.ٝح٣ٌُٖ ْٛ ك٢ ٬ٛطْٜ هخٗؼٕٞ: )ٓظؤػَ روُٞٚ طؼخ٠ُ (حُٔئٖٓ هخٗغ- )

٣ؼط٠ ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خ ٣طَد (: ٓـغ : )( ٣ـْ٘– ٣ِْٔ –٣ؼِْ /  ػزَس–كٌَس /  ٓٔخٍع–هخٗغ - )

 .ح٧ًٕ 

خ ٤ٓٞٓو٤ًخ: (هُٞٚ ٗلخء، ٛزَٙ طو٠- ) ًٓ  .ر٤ٜ٘ٔخ حُىٝحؽ ٣ؼط٢ ؿَ

 .٣ؼط٠ ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خ ٣طَد ح٧ًٕ ٣ٝلَى حٌُٖٛ (: ؿ٘خّ ٗخهٚ: )( ٤ُِْٔ–٤ُؼِْ - )

 .٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٣ٝئًيٙ ٣ٝزَُٙ رخُظ٠خى(: ١زخم: )(ػيٍ× ؿ٤َ / كِْ× ٓلٚ / ٣ظٌِْ× ٣ٌٔض - )

رظو٤ْٔ ح٬ٌُّ ا٠ُ ػزخٍحص (: حُىٝحؽ: )(إ ٓلٚ ػ٤ِٚ كِْ، إ ظِْ ٛزَ، إ ؿ٤َ ػ٤ِٚ ػيٍ- )

 .ٓظٔخ٣ٝش ك٠ حُطٍٞ ٝح٣٩وخع رـ٤َ ٓـغ ، ٣ؼط٠ ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خ ٣طَد ح٧ًٕ 

األعبنٛت 

 :ٔاألنفبظ 

 رخُظٌَحٍ ك٤ٚ طؤ٤ًي ػ٠ِ حٓظلخُش طلون أٓخ٢ٗ حُزَ٘ ا٫ اًح طلِٞح (:ا١٘خد)( : ٤ٜٛخص ٤ٜٛخص)- 

. رٜلخص حُٔئ٤ٖ٘ٓ حُلو٤و٤ش 

َّ ح٧ٓخ٢ّٗ )-   ٣ل٤ي  (ح٧ٓخ٢ٗ)ػ٠ِ حُلخػَ  (حُ٘خّ) رظوي٣ْ حُٔلؼٍٞ رٚ (:أِٓٞد هَٜ)( : أَِٛي حُ٘خ

. حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي 

. ا٣ـخُ رلٌف حُٔزظيأ ُِظ٤ًَِ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ حُوزَ  : (هٍٞ ر٬ ػَٔ)- 

 ؿَٟٚ حُظؼـذ (حٓظلٜخّ)ٗٞػٚ : (أِٓٞد اٗ٘خث٠) : ( ؟ٓخ٢ُ أٍٟ ٍؿخ٫ً ٫ٝ أٍٟ ػو٫ًٞ  )-

ٝحُٔو٣َش ٝاظٜخٍ حُيٛ٘ش ٝحُل٤َس ٖٓ هٞس ر٤٘خٕ حُزؼٞ ٟٝؼق حُؼوَ ٓٔخ ٣ؼ٤َ ح٠ٓ٧ ػ٠ِ كخٍ 

. ؿٔؼخً ؛ ُظيٍ ػ٠ِ حٌُؼَس   (ٍؿخ٫ً )ٝؿخءص . ح٧ٓش 

. ٌَٗس ُِظو٤َِ  : (٤ٗٔخً أ)  -

. حُظؤ٤ًي حُظو٤ٜٚ ٣ٝل٤ي  (اٗٔخ)  رـ(:أِٓٞد هَٜ)( : اٗٔخ ى٣ٖ أكيًْ ُؼوش)- 
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ح٫ٓظٌ٘خٍ ٝحُظؼـذ : ،ؿَٟٚ (حٓظلٜخّ)ٗٞػٚ : (أِٓٞد اٗ٘خث٠) :(؟أٓئٖٓ أٗض ر٤ّٞ حُلٔخد )-

. ٝاظٜخٍ حُيٛ٘ش 

ِّ حُي٣ٖ )- َد ٝٓخُِي ٣ٞ ٌَ حُظ٤ًٞي ُٝز٤خٕ :  ؿَٟٚ ( هْٔ)ٗٞػٚ ؿ٤َ ١ِز٢ : (أِٓٞد اٗ٘خث٠)( : : ً

. ٛيهٚ

 -( ُِ ِٔ٫ٝ ٣ ُِ ُِ ٫ٝ ٣ـٔ حٓظويحّ حُلؼَ ح٠ُٔخٍع ٣ل٤ي حُظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ ٝحٓظل٠خٍ حٍُٜٞس  : (٫ ٣ٜٔ

. ٝحُؼطق ٣ل٤ي طؼيى ٝط٘ٞع ٛلخص حُٔئٖٓ حُٔخ٤ٓش حَُحثؼش -، 

-(  ُِ ِٔ٫ٝ ٣ ُِ ُِ ٫ٝ ٣ـٔ ٣ل٤ي حٓظَٔح٣ٍش طل٢ِ ح٩ٗٔخٕ حُٔئٖٓ ( ٫)حٓظويحّ أىحس حُ٘ل٢  : (٫ ٣ٜٔ

حُظ٢ طل٤ي  (ُٖ)حُظ٢ طل٤ي حُ٘ل٢ ك٢ حُٔخ٢ٟ ، ٖٝٓ  (ُْ)ٛ٘خ أؿَٔ ٖٓ  (٫)رٜلخص حُٔئٖٓ حُلن ٌُُي 

٣ل٤ي حُظؤ٤ًي ػ٠ِ حٓظَٔح٣ٍش طِي حُٜلخص حُط٤زش حُٔخ٤ٓش ػ٘ي  (٫)حُ٘ل٢ ك٢ حُٔٔظوزَ ، ٝطٌَحٍ 

. حُٔئٖٓ

.  رخُظَحىف ٣ئًي حُٔؼ٠٘ (:ا١٘خد) : (٣ِؼذ- ٣ِٜٞ  )-

ػ٠ِ حُوزَ  (ك٢ ح٬ُٜس) رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ (:أِٓٞد هَٜ)( : حُٔئٖٓ ك٢ ح٬ُٜس هخٗغٌ  )-

. ٣يٍ ػ٠ِ  حُظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ  (هخٗغ)٣ل٤ي حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي ، ٝحٓظويحّ حْٓ حُلخػَ  (هخٗغٌ )

. حٓظويحّ حْٓ حُلخػَ ُِي٫ُش ػ٢ِ حُظـيى ٝح٫ٓظَٔحٍ  : (هخٗغٌ  )-

.  رظوي٣ْ حُـخٍ ٝحُٔـٍَٝ ُِظؤ٤ًي ٝحُظو٤ٜٚ (:أِٓٞد هَٜ)( : ٝا٠ُ حًَُٞع ٓٔخٍعٌ  )-

. طؼ٤َِ ُِـَٔ حُظ٢ ؿخءص هزِٜخ  (٤ُـْ٘- ٤ُِْٔ - ٤ُؼِْ  )-

َْ - ٣وخ٢ُُ  )- َْ - ٣ٌٌٔض - ٤ُؼِ ِٔ٤ُ - ُْ َْ - ٣ظٌِ حٓظويحّ حُلؼَ ح٠ُٔخٍع ٛ٘خ رٌؼَس ٣ل٤ي حُظـيى  : (٤ُـ٘

. ٝح٫ٓظَٔحٍ ٝحٓظل٠خٍ حٍُٜٞس 

. ػزخٍحص ك٤ٜخ ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ  : (َػَيٍ- ٛزَ - َكِِْ  )-

-(  َْ َْ - ٤ُؼِ ِٔ٤ُ - َْ . ػزخٍحص ك٤ٜخ طؼ٤َِ ُٔخ هزِٜخ  : (٤ُـ٘

 . أكثس امخطٌث ىُ ىطاةقاده فٍ خطتذه: غنه :  س 

٤ُٟٞق حُلخٍم حٌُز٤َ ر٤ٖ ؿٔخٍ ٍٝٝػش ٛلخص حُٔئٖٓ حُلن ٝر٤ٖ ح٥ه٣َٖ ٖٓ حُزَ٘ ٝأ٠٣خً : ؿـ 

 .ُِظ٤ٟٞق ٝطؤ٤ًي كٌَطٚ

انزؼهٛك ػهٗ - 

-  انخطجخ

ه٣ٞض حُوطخرش ك٢ ٌٛح  حُوطخرش،ٝهي كٖ حُؼَٜح١ٞٓ٧ ٝا٠ُ ا٠ُ ٌٛححُ٘ٚ ٣٘ظ٢ٔ:ةٌئح امَص- 

 أٝٓؼخٍٟظٚ، ٝأهَٟ ُِلغ ُِِٔطخٕ هطذ حُظؤ٤٣ي ٟٓٞٞػخطٜخ،كٞؿيٗخ ٝط٘ٞػض حُؼَٜ ٝحُىَٛص

 حُٔلخكَ،ٝحُوِلخءُ  ٝحَُإٓخءك٠ حُٔٔخؿي ك٠ حُٞػع هطذ ػ٬ٝسػ٠ِ. ؿي٣ي حُـٜخىأٝحُظز٤َ٘رلظق ػ٠ِ

. ٣ٝلٌٍٕٝ ٣َؿزٕٞ

 رؤ٣ي٣ْٜ حُ٘خّ، ٝطؤهٌ ك٠ حُي٤٘٣ش ٝحُظؼخ٤ُْ حُو٤ْ طزغ حُٞػع حُظ٢ هطذ ٖٟٓ حُزَٜ ٝهطزشحُلٖٔ

. ك٤خطْٜ كظٔظو٤ْ ٝػوُْٜٞ

. طٔٞى حُوطزش ٓ٘خػَ ح٣٩ٔخٕ حُٜخىم ٝكذ ح٧ه٬ه٤خص ح٣ٌَُٔش: امػاطفح- 

ط٘ٞػض ر٤ٖ حُوزَ ٝح٩ٗ٘خء ٩ٟلخء ك٣ٞ٤ش ٝهٞس ٩ٝػخٍس حُظلخػَ ر٤ٖ حُوط٤ذ : ح٧ٓخ٤ُذ- 

. ٝٓٔظٔؼ٤ٚ، ٝػ٘يٓخ ٣َ٣ي طو٣ََ حُٔؼخ٢ٗ ٝر٤خٕ كوخثن ِْٓٔ رٜخ كبٗٚ ٣ٔظويّ ح٧ٓخ٤ُذ حُوز٣َش

 

: حٍُٜٞ ه٤ِِش ٝهي ػٞٝ ػٖ ًُي رخ٥ط٠ : امخٌال- 
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 حُزَحػش ك٠ ػَٝ حُٔؼخ٢ٗ ٝطو٣َزٜخ ا٠ُ حٌُٖٛ ٝح٩ه٘خع رٜخ  .

 حُظ٘خٓن حُِلظ٠ ٝحُظٞحُٕ ح٤ُٓٞٔو٢ حُ٘خطؾ ػٖ ح٫ُىٝحؽ  .

 ػيّ حُظٌِق ك٠ حٓظويحٓٚ ُِٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش  .

َ ٓظَطزش ٝحٟلش ٓظِِٔٔش: -  اميػاٍٍ-  ٌَ . ؿ٣َِس، َٓطزش، ٫ ؿٔٞٝ ك٤ٜخ، ٝحُلِ

: امصياخ الأشنىةٌح منحصُ امتصري- 

ُٜٓٞش حُؼزخٍس ك٢ٜ ٫ طلظخؽ ا٠ُ َٗف .   

ٚؿِحُش حُِلع ٝػٌٝرظ .    

ؿِحٍس حُٔؼخ٢ٗ ٝػٔن حُلٌَس ٝكٖٔ طَط٤زٜخ ك٢ طَِٔٔ ٓ٘طو٢  .

أِٓٞرٚ حَُٜٔ حُٔٔظ٘غ ح١ٌُ ٣ظٖ ٖٓ ٣وَإٙ أٗٚ ٣لٖٔ ٓؼِٚ ك٬ ٣ٔظط٤غ  .

هِش حٍُٜٞ حُز٤خ٤ٗش، ٝػيّ حُظٌِق ك٠ حُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش  .

حُظؤػَ رخُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٝحُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش  .

َٔح٫ػظٔخى ػ٠ِ حُظ٘خٓن حُِلظ٠ ٝحُظٞحُٕ ح٤ُٓٞٔو٢ حُ٘خطؾ ػٖ حُِىٝحؽ ر٤ٖ حُـ  .

حٓظويحّ حُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش ٓؼَ حُٔـغ ىٕٝ طٌِق ك٢ ٓٞحٟؼٜخ  .

كو٤ٚ، ػخُْ، ك٤ٌْ، ػخهَ، ٓـَد، ٤ُٖ حُوِن، ٣ويّ ٓٞحػظٚ : ىلاىح شخصٌح امحصُ امتصري- 

 .ٝحٟق حُز٤خٕ ٍحثغ حُلٜخكش ٓلذ ٨ُٓش.ٖٓ ه٬ٍ هطزٚ ك٢ ٤ُٖ ٣َٝٔ ٝىٕٝ ط٣ُِّي ك٢ ح٬ٌُّ

رذسٚجبد 

ًٌّ .... هيواَت هيواَت  ) :1س قوٌل بّ عمٍل َ ومعرفٌٌ بػير صبٍر َ وإيماٌن بّ : أهلَك الناَس األمان

 . (! وأسمع حسيساًال وِ أرى أنيساًال ! ييين َ مالً أرى رجاًِال وِ أرى عيوًِال 

 : حهظَ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ  - (أ  )

   . (٬ًٓخَ - ٛٞطخً - ؿ٘خء ٓخكَحً - اكٔخٓخً ٍه٤وخً ) : (ك٤ٔٔخً )َٓحىف - 

 .  (طزِّي- طَحٍم - ؿِع - ٟؼق ) : (ٛزَ)٠ٓخى - 

 .  (كٖٔ طو٤ْٔ- ٓـغ - ؿ٘خّ - ١زخم ): ٓلٖٔ ري٣ؼ٢ ٗٞػٚ  (أ٤ٗٔخً - ك٤ٔٔخً )- 

ٓخ ٓزذ ٬ٛى حُ٘خّ ؟ ٝٓخ ح١ٌُ ٣ظؼـذ ٓ٘ٚ حُوط٤ذ ؟   - (د)

 :حٓظوَؽ ٖٓ حُلوَس حُٔخروش  - (ؿـ)

   .حٓظؼخٍس ٤ٌ٘ٓش  - 1

     .ٓـخُحً ٬ًَٓٓ  - 2

    .ا٣ـخُحً ، ٝهيٍٙ  - 3 

                 .ٓلٔ٘خً ري٣ؼ٤خً  - 4

 . أِٓٞرخً اٗ٘خث٤خً ، ٝر٤ٖ ؿَٟٚ  - 5

.  ، ٟٝٓٞٞػٚ ............................ حُ٘ٚ ٖٓ كٖ : أًَٔ  - (ى)

 

 

 

دخل اليوُم وهللا ثم خرجوا َ وعرفوا ثم أنكروا َ وحْرموا ثم استََحلٓوا إنما ديُن أحِدكم لعيٌٌ ) : 2س

. (.. كَذَب ومالِك يوِم الدين ! نعم: علٍ لسانى َ إذا ُسُِل أمؤمٌن أنت بيوم الحساب ؟ قال 

ٓٞح)٠ٓٝخى ,  (أٌَٗٝح)ٛخص َٓحىف   - (أ) ََّ .  ك٢ ؿَٔ ٖٓ ػ٘يى,  (ى٣ٖ)ٝؿٔغ ,  (ك
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               أ٣ٖ ىهَ حُوّٞ ؟ ٝٓخًح ػَكٞح ؟ - (د)

:  حٓظوَؽ ٖٓ حُلوَس حُٔخروش  - (ؿـ)

. ً٘خ٣ش -    .أِٓٞرخً اٗ٘خث٤خً -   .ٓلٔ٘خً ري٣ؼ٤خً -   .ط٘ز٤ٜخً -    .أِٓٞد هَٜ - 

 ٓخ ٓظخَٛ حُىٛخٍ كٖ حُوطخرش ك٢ حُؼَٜ ح١ٞٓ٧ ؟ - (ى)

 

ا بعلم َ وكْيساًال ) :3س ا فً ِحلم َ وِحلمًال إن من أخّق المؤمن قوةًال فً دين َ وإيمانًالا فً ييين َ وعلمًال

فً رفق َ وتحٓمًّال فً فاقٌ َ وقصداًال فً غنٍ َ وعطاءًال فً الحيوق َ وإنصافاًال فً اِستيامٌ َ ِ 

يحيُف علٍ من يُْبِػُض َ وِ يَأثُم فً مساعدة من يُِحٓب َ ِ يومُز وِ يػمُز وِ يلمُز َ وِ يػلو وِ 

. (يلوو وِ يلعُب َ وِ يَْشَمُت بالفجيعٌ إن نزلت بػيره َ وِ يَُسٓر بالمعصيٌ إذا نزلت بسواه 

ك٢ ؿَٔ ,  (حُٔؼ٤ٜش- حُلـ٤ؼش )ٝؿٔغ ,  (ٍكن- ٣زـٞ )٠ٓٝخى ,  (٣ل٤ق- ٣و٤ٖ )ٛخص َٓحىف   - (أ)

.  ٖٓ ػ٘يى

      .ٟٝق . ُِٔئٖٓ ٛلخص ٍحثؼش  - (د)

:  حٓظوَؽ ٖٓ حُلوَس حُٔخروش  - (ؿـ)

. ػ٬ػش ٓلٔ٘خص ري٣ؼ٤ش ٓوظِلش ، ٝر٤ٖ َٓ حُـٔخٍ ك٤ْٜ - 1

  .أِٓٞد هَٜ ، ٝر٤ٖ كخثيطٚ  - 2

. ٍٛٞس ه٤خ٤ُش ، ٝر٤ٖ َٓ ؿٔخُٜخ  - 3

ٓخ أْٛ ٓٔخص أِٓٞد حُوط٤ذ ؟  - (ى)

المؤمن فً الصّة خاشٌع َ وإلٍ الركوع مسارٌع َ قولُى شفاٌء َ وصبُره تُيٍ َ وسكوتُى ) :4س

فكرةٌ َ ونَظَُرهُ ِعبرةٌ َ يخالطُ العلماَء ليعلَم َ ويسكٌت بينوم ليسلَم َ ويتكلُم ليػنَم َ وإن َسِفى عليى َحلِم 

 . (َ وإن ظُلِم صبر َ وإن ِجيَر عليى َعَدل 

  (كـٍٞ- أٜٗق )، ًِٝٔش ٠ٓخىٛخ  (٣َرق- ٓظ٠َع )ٛخص ٖٓ حُلوَ س ًِٔش رٔؼ٠٘  - (أ)

َْ ٣ظٜق حُٔئٖٓ ك٢  - (د) ٗظَٙ ؟ ٝٓخًح ٣لؼَ إ ظُِِْ ؟ - ٌٓٞطٚ - هُٞٚ - ًٍٞػٚ - ٬ٛطٚ : ر

.  ػَِ . ح٣٩وخع ح٤ُٓٞٔو٢ هٞ ١ ك٢ حُلوَس حُٔخروش  - (ؿـ)

 .ٓـؼخً - ١زخهخً - ً٘خ٣ش : حٓظوَؽ ٖٓ حُلوَس حُٔخروش  - (ى)

 .ٟٝلٜخ . ُِوطخرش ك٢ حُؼَٜ ح١ٞٓ٧ هٜخثٚ ك٤٘ش  - (ٛـ)
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ح٧دد 
 

 
حُٔؼِوخص  

 

 -ُـٞدطٜخ ٝٓظخٗظٜخ ٝؿٔخٍ أعِٞرٜخ- ٢ٛ هقخثذ هٞحٍ ٖٓ حُؾؼش حُـخ٢ِٛ حخظ٤شص ,
 .ٝطؼز٤شٛخ حُقخدم ػٖ ر٤جظْٜ ؛ ُٝزُي حكظل٠ رٜخ حُؼشد 

؟  ُٔخرح ع٤ٔض حُٔؼِلخص رٜزح ح٫عْ : ط 
. ٝطؼِن ك٠ أعظخس حٌُؼزش, اٜٗخ ًخٗض طٌظذ رٔخء حُزٛذ-1
. ٝٓؼِوش ػ٢ِ ػٔٞد حُخ٤ٔش كلخظخا ُٜخ ٝفٞٗخ , اٜٗخ ًخٗض طٌظذ ػ٢ِ سهخع ٖٓ حُـِذ-2
. (حُؼ٘ن)اٜٗخ ًخٗض ًلزخص حُؼوذ حُ٘ل٤غش حُظ٠ طض٣ٖ حُـ٤ذ -3
 .اٜٗخ ً٘ض طؼِن رخ٧رٛخٕ ٝح٧كجذس ُـٔخُٜخ ٝسٝػش أعِٞرٜخ-4

 ٓخ ػذد حُٔؼِوخص ٝ ٖٓ ؽؼشحإٛخ ؟ : ط 
 - ٍٞاٜٗخ ػؾش :رٛذ حُشٝحس ٝحُٔئسخٕٞ ا٠ُ إٔ حُٔؼِوخص عزغ ػ٘ذ حُضٝص٠ٗٝ ، ٌُٖٝ رؼنْٜ ٣و

.  حُظزش٣ضٟ ٝحرٖ ح٧ٗزخسٟ ، ٝػ٘ذ رؼنْٜ طغ ًٔخ ٝسد ػ٘ذ أر٠ ؿؼلش حُ٘لخط 
 : ٓخ حُؾؼشحء حُغزؼش كْٜ - 

  . ـ  حٓشإ حُو٤ظ رٖ كـش حٌُ٘ذ1ٟ

   . هشكش رٖ حُؼزذ حُزٌشٟـ 2

.   ص٤ٛش رٖ أر٠ ع٠ِٔ حُٔض٠ٗ ـ 3

  ..ُز٤ذ رٖ سر٤ؼش حُؼخٓشٟ ـ 4
 . ػٔشٝ رٖ ًِؼّٞ حُظـِز٠ ـ 5

..  ػ٘ظشس رٖ ؽذحد حُؼزغ٠ ـ 6

. حُلخسع رٖ كِضس ح٤ُؾٌشٟ ـ 7

   (٤ٕٓٔٞ رٖ ه٤ْ  )ـ ح٧ػ٠٘ .   حُ٘خرـش حٌُر٤خ٠ٗ ـ : رؼل حُ٘وخد ٣ن٤ق ا٤ُْٜ ػ٬ػش ؽؼشحء ، ْٛ ٝ

. ـ ػز٤ي رٖ  ح٧رَٙ 

 

 ـ ايشؤ انمٛظ  1

ط رْ ُوذ حٓشإ حُو٤ظ ٝ ٓظ٠ طٞك٠ ؟ ٝرْ ط٤ٔض ؽؼشٙ ؟ 
 - ُوذ حٓشإ حُو٤ظ رؤ٤ٓش ؽؼشحء حُؼقش حُـخ٠ِٛ ٝ ػشف رخُِٔي حُن٤َِ ، أؿخد حُوٍٞ ك٢

حعظ٤وخف حُقلذ، ٝ رٌخء حُذ٣خس ، ٝطؾز٤ٚ حُ٘غخء رخُظزخء ٝ حُٜٔخ ، ٝ ك٢ ٝفق حُخ٤َ ، 
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ٝك٢ طشه٤ن حُ٘غ٤ذ، ٝ ؿٞدس ح٫عظؼخسس، ٝط٣ٞ٘غ حُظؾز٤ٚ ، ٝ ٣ـِذ ػ٠ِ ؽؼشٙ حُظؾز٤ٚ ٝ 

 .حُٞفق 

 ٓخ ٌٓخٗش ٓؼِوش حٓشة حُو٤ظ ؟ ٝٓخ ٓطِغ ٓؼِوظٚ ؟ : ط
 - اٜٗخ أٍٝ ؽؼش ػِن ر٘لٞط حُ٘خط ٝٝؿذحْٜٗ ، ٝ ٓطِؼٜخ: 

 هلخ ٗزي ٖٓ رًش١ كز٤ذ ٝٓ٘ضٍ        رغوو حُِٟٞ ر٤ٖ حُذخٍٞ كلَٞٓ

ٓخ حُٔٞمٞػخص حُظ٢ طذٝس كُٜٞخ حُٔؼِوش؟ : ط
 - طذٝس كٍٞ حُزٌخء ػ٠ِ حُط٬ٍ ، ٝٝفق حُٜٔخ ٝ حُلشط، ٝٝفق ح٤َُِ ٝ حُق٤ذ 

 .ٝ حُزشم ٝ حُٔطش 

  ـ طشفخ ثٍ انؼجذ انجكش2٘

 ًزق ًخٗض ٗؾؤطٚ ؟ ٝٓخرح هخُض ػ٘ٚ حُؼشد ؟ ٝرَْ ُوذ:  ط
 - أهقش ؽؼشحء حُـخ٤ِٛش ػٔشح ،رِؾ ٖٓ حُؾؼش ٓخ ُْ ٣زِـٚ حٌُؼ٤شٕٝ ،ًٝخٗض ُٚ ٗزخٛش

" ٝ ٣ِوذ رخُـ٬ّ " أؽؼش حُ٘خط حرٖ حُؼؾش٣ٖ : " ٓزٌشس ، ٗؾؤ ٣ظ٤ٔخ ، ٝهخُض ػ٘ٚ حُؼشد

". حُوظ٤َ 

ٓخرح هخُٞح ػٖ هشكش ؟ : ط 
  - ٚ٘أكنَ حُ٘خط ٝ حكذس ٝ ٠ٛ حُٔؼِوش ٝ ٓطِؼٜخ : هخُٞح ػ  :

ذِ              َٔ ْٜ ٌٍة رِزْشهَِش ػَ ٤َُِْذ  *** ُِخُٞش أَْه٬ ِِٛشح ِْ ك٢ هَخ ْؽ َٞ ُْ زَخه٢ ح ًَ  طَُُِٞف 

 ٓخ حُٔٞمٞػخص حُظ٠ طذٝس كُٜٞخ ٓؼِوظٚ ؟ : ط 
 - طذٝس ٓؼِوظٚ كٍٞ رٌخء ح٧ه٬ٍ ٝحُظشكخٍ ، ٝحُٔؼخٛذ ٝرًش٣خطٜخ ، ٝٝفق حُٔلزٞرش

 . ٝٝفق حُ٘خهش ٝحُلخش ر٘لغٚ ، ٝحُلٌٔش ٝحُؾٌٟٞ ، ٝسػخء ٗلغٚ 

 رْ طظ٤ٔض ٓؼِوظٚ ؟ : ط 
 - طؼذ ٖٓ أؿٞد حُٔؼِوخص ، ٝأًؼشٛخ ؿش٣زخا ، ٝأؿضسٛخ ٓؼ٠٘ ، ٝأدهٜخ ٝفلخا ، ٝأسفٜ٘خ

.  ُلظخا ٝػزخسس 

صْٛش ثٍ أثٗ عهًٗ   ـ 3

 ٓخرح طؼشف ػٖ ٗغذ ص٤ٛش ٝٗؾؤطٚ ؟ ٝٓخ أػش رؾخٓش رٖ حُـذ٣ش ػ٤ِٚ ؟ : ط 
 - ٣٘ظ٠ٔ ا٠ُ هز٤ِش ٓض٣٘ش اكذٟ هزخثَ ٓنش، ٗؾؤ ك٠ ر٤جش ًِٜخ ؽؼشحء كوذ ًخٕ أرٞ ؽخػشحا

ٝخخُٚ رؾخٓش رٖ حُـذ٣ش ؽخػشحا ، ٝٛٞ أكذ ح٧ؽشحف ٝحعظلخد ٖٓ كٌٔظٚ ٝأدرٚ ، ًٝخٗٞح 

٣شؿؼٕٞ ا٤ُٚ ك٠ ٓؼنَ ح٧ٓٞس ، كؾذ ص٤ٛش ٓظخِوخا رزؼل فلخطٚ ، ًٔخ ُضّ ص٤ٛش أٝط 

ش صٝؽ أٓٚ ، ًٝخٕ ؽخػش ٓنش ك٠ صٓخٗٚ ، ًٝخٗض أخظخٙ ؽخػشط٤ٖ ، ًخٕ أر٘خٙ ًؼذ  ـَ رٖ َك

 . ٝرـ٤ش ؽخػش٣ٖ 

 ٓظ٠ طٞك٠ ص٤ٛش ؟ : ط 
 - طٞك٠ ص٤ٛش هزَ حُزؼؼش حُ٘ز٣ٞش . 
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 رْ طغ٠ٔ هقخثذس ؟ ُٝٔخرح ؟ : ط 
 - طغ٠ٔ هقخثذس رخُل٤ُٞخص ؛ ٧ٗٚ ًخٕ ٣٘ظْ حُوق٤ذس ك٠ أسرؼش أؽٜش ، ٣ٜٝزرٜخ ك٠ أسرؼش

أؽٜش ، ٣ٝؼشمٜخ ػ٠ِ خٞحفٚ ك٠ أسرؼش حؽٜش ك٬ ٣ظٜشٛخ ا٫ رؼذ كٍٞ ًخَٓ كغ٤ٔض 

 . رخُل٤ُٞخص

 ٓخ حُٔٞمٞػخص حُظ٠ طذٝس كُٜٞخ ٓؼِوظٚ ؟ : ط 
 - ٖرذأٛخ رٔوذٓش ه٤ِِش ٣٘خؿ٠ ك٤ٜخ حُذ٣خس حُذحسعش ، ػْ رًش حُظشكخٍ ، ٝٓذف حُغ٤ذ٣ٖ حُِز٣

أفِلخ ر٤ٖ ػزظ ٝرر٤خٕ ، ٝرّ حُلشد ٝٓخ طلذػٚ ٖٓ دٓخس ، ٝٓذف ػزظ ُظٔخعٌٜخ ٝهزُٜٞخ 

 : حُذػٞس ا٠ُ حُقِق ، ػْ خظٜٔخ رٌؼ٤ش ٖٓ أر٤خص حُلٌٔش حُظ٠ عزن ط٘خُٜٝخ ٝٓطِؼٜخ 

 ِّّ ٖ أُ ِٓ ِْ  أَ َِّ ٌَ ِْ    أَٝك٠ ِدَٓ٘شٌة َُْ طَ ظَؼََِّ ُٔ  . رَِلٞٓخَِٗش حُُذّسحؽِ كَخُ

  نجٛذ ثٍ سثٛؼخ انؼبيشٖ – 4

 ٓخرح طؼشف ػٖ ُز٤ذ ؟ ُٝٔخرح ٣ؼذ ٖٓ حُؾؼشحء حُٔخنش٤ٖٓ ؟ : ط 
 - ٕهز٤ِش ٓنش ٝأٓٚ ٖٓ ر٠٘ ػزظ ،ٖٓ أؽشحف حُؾؼشحء حُٔـ٤ذ٣ٖ ، ٝحُلشعخ ٖٓ

حُٔؼٔش٣ٖ ، ٝحُلٌٔخء حُٔل٤ٌٖ٘ ، ٣وخٍ اٗٚ ػٔش ٓخثش ٝخٔغخا ٝأسرؼ٤ٖ ع٘ش ، ػخػ ٓؼظٜٔخ 

ك٠ حُـخ٤ِٛش ، ٝهذ أدسى ح٩ع٬ّ كؤعِْ ٝٛخؿش ، ٝكغٖ اع٬ٓٚ ، ًٝخٕ ٓغ حُٞكٞد حُظ٠ ػ٠ِ 

:  ػْ ػخد ا٠ُ ر٬دٙ ، ٝط٘غي ٝكلع حُوشإٓ ًِٚ ٝٛـش حُؾؼش ، ُٝٔخ عجَ ػٖ رُي هخٍ حُ٘ز٠ 

 . حًظل٤ض رز٬ؿش حُوشإٓ 

 ٓظ٠ ظٜش ٗزٞؽ ُز٤ذ حُؾؼشٟ ؟ ٝٓخرح هخٍ ػ٘ٚ حُ٘خرـش ك٤ٖ سآٙ ؟ : ط 
 - ُٚ ٍ٣خ ؿ٬ّ إ ػ٤٘٤ي ُؼ٤٘خ ؽخػش : " ظٜش ٗزٞؽ ُز٤ذ ٓ٘ز فزخٙ ُٝٔخ سآٙ حُ٘خرـش هخ . " 

 . ٝملٜخ . ًخٕ ُز٤ذ رح ٓلخٓذ ك٠ حُـخ٤ِٛش أًذٛخ ح٩ع٬ّ : ط 
 - َكغٖ حُٔؼخؽشس ، ٝكغٖ حُٔلخسهش : ًخٕ ُز٤ذ رح ٓلخٓذ ك٠ حُـخ٤ِٛش أًذٛخ ح٩ع٬ّ ، ٓو

، ٝكلع حُـخس ، ٝحُ٘ـذس ، ٝحُـِذ ، ٝحُقزش ػ٠ِ حُ٘ٞحثذ ، ٝحُؼضس ٝحُٔ٘ؼش ، ًٝخٕ ٣لخعذ 

 " . ٓخ ػخطذ حُلش حٌُش٣ْ ً٘لغٚ : " ٗلغٚ ػ٠ِ ٛزٙ ح٧خ٬م ٣ٝوٍٞ 

 ٓخ ح٧ؿشحك حُظ٠ طذٝس كُٜٞخ ٓؼِوش ُز٤ذ ؟ٓخ ٓطِغ ٓؼِوظٚ ؟ : ط 
- ٝفق حُذ٣خس ٝحُ٘خهش ٝحُزوش حُٞكؾ٠ ٝحُٔطش ٝأػشٙ ك٠ ح٧سك - طزذأ رزٌخء ح٧ه٬ٍ - 

. حُلخش ر٘لغٚ ٝروز٤ِظٚ 

 :ٝٓطِغ ٓؼِوظٚ

َٜخ ُٓ ُُٜخ كَِشَؿخ ْٞ ُٜٓخ     رٔ٘ا٠ طؤرََّذ َؿ وخ ُٔ  ػلِض حُذ٣خُس ٓلُِّٜخ ك

 ػلض د٣خس ح٧كزخد ٝٓل٤ض ٓ٘خصُْٜ حُظ٠ ًخٗض ك٠ ٠٘ٓ ، ٝهذ طٞكؾض حُذ٣خس  :حُؾشف- 

 .٫سطلخٍ هطخ٤ٜٗخ 

٣ظ٤ٔض ؽؼشٙ ٝخخفش ٓؼِوظٚ ر٘زخُش حُلخش ، ٝؿضحُش ح٧ُلخظ ، - رْ ٣ظ٤ٔض ؽؼشٙ ؟  : ط 

ٝكخخٓش حُؼزخسحص ، ٝدهش حُٔؼخ٠ٗ ، ٝؽشف حُٔوقذ ، ًٝؼشس حؽظٔخُٚ ػ٠ِ ػوخثذ ح٣٩ٔخٕ ، 

.  ٝحُلٌٔش حُقخدهش ٝحُٔٞػظش حُلغ٘ش 
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  ػًشٔ ثٍ كهضٕو – 5

  ٓخرح طؼشف ػٖ ػٔشٝ رٖ ًِؼّٞ ؟: ط 

 - ٞٛٝ ، ٚػٔشٝ رٖ ًِؼّٞ رٖ ٓخُي حُظـ٤ِذ ع٤ذ طـِذ ٝكخسعٜخ ٝؽخػشٛخ حُٔؼشٝف رٔؼِوظ

ًخٕ ٓٞهؼٚ ٝٓٞهغ أع٬كٚ ٓذػخس ُِلخش ، ػ٠ِ . حكذ كظخى حُؼشد ، ٝأٓٚ ٠ِ٤ُ ر٘ض حَُِٜٜٔ 

أٗٚ ُْ ٣لخش رٞكشس حُٔخٍ ، ًٝؼشس ح٩رَ ، ٌُٖٝ رخُؼضس ٝحُٔ٘ؼش ، ٝرخُوٞس ٝحُزغخُش ك٠ حُلشد 

، ٝرٌشّ حُؼ٘قش ٝٓـذ ح٧ع٬ف ؛ كؤرٞٙ ًِؼّٞ رٖ ٓخُي أكشط حُؼشد ، ٝحؽظٜشص أٓٚ 

 . رخ٧ٗلش ٝػظْ حُ٘لظ طلخخشحا رؤر٤ٜخ 

 رْ ٝفق حرٖ هظ٤زش ٓؼِوش ػٔشٝ رٖ ًِؼّٞ ؟ : ط 
 -ٍاٜٗخ ؿ٤ذ ؽؼش :ػذَّص ٛزٙ حُوق٤ذس ٖٓ ٓلخخش ؽؼش حُؼشد ، ٝٝفلٜخ حرٖ هظ٤زش كوخ

 . حُؼشد   

 ٓخ ٓطِغ ٓؼِوظٚ ؟ ٝك٤ْ خخُق حُٔؼِوخص ؟ : ط 
 - طزذأ ٓؼِوظٚ رٞفق حُخٔش ُْٝ طزذأ رخُـضٍ أٝ حُزٌخء ػ٠ِ ح٧ه٬ٍ ًزخه٠ حُٔؼِوخص

 .  ٝٓطِؼٜخ

َْٗذِس٣٘خ ***أ٫ ُٛـز٢َّ رَِقْلِِ٘ي كخْفزَِل٤٘خ   ٫ٝ طُـْزو٢ِ ُخـَٔٞس ح٧

 " ٠ٛ ٖٓ ؿ٤ذ ؽؼش حُؼشد : " هخٍ حرٖ هظ٤زش - ؟ ٓخ سأٟ حرٖ هظ٤زٚ ك٠ ٓؼِوظٚ : ط 

 ٓخ حُٔٞمٞػخص حُظ٠ طذٝس كُٜٞخ حُٔؼِوش ؟ : ط 
 - طذٝس حُٔؼِوش كٍٞ ٝفق حُخٔش ، ٝٝفق عخه٤ش حُخٔش ، ٝحُلخش رخُوز٤ِش ٝأ٣خّ كشٝرٜخ

 . ، ٝحُظٜذ٣ذ ٝحُٞػ٤ذ ُؼٔشٝ رٖ ٛ٘ذ 

 رْ ػشف ػٔشٝ رٖ ًِؼّٞ ؟ ُٝٔخرح ؟ : ط 
- ػشف رؾخػش حُوق٤ذس حُٞحكذس ؛ ٧ٗٚ ُْ ٣قَ ا٤ُ٘خ ٖٓ ؽؼشٙ عٟٞ ٓؼِوظٚ ٝرؼل

 . حُٔوطٞػخص حُقـ٤شس 

 ٓخ ٓٞهق ػٔشٝ رٖ ًِؼّٞ ٖٓ حُِٔي ػٔشٝ رٖ ٛ٘ذ ؟ : ط 
 - ُْ ًخٗض ح٧كذحع حُظ٠ ػخفشٛخ ػٔشٝ طِو٠ رظ٬ُٜخ ػ٠ِ ٗلغٚ ، كخُلشد ر٤ٖ رٌش ٝطـِذ

طنغ أٝصحسٛخ ، ٝٛٞ صػ٤ْ طـِذ ٝكخسعٜخ ، ٝػ٘ذٓخ ٣ِظو٠ هشكخ حُ٘ضحع ُِقق ػْ ٣لؾَ حُقِق 

رو٤خدس ػٔشٝ رٖ ٛ٘ذ حُزٟ حٗلخص ك٠ كٌٔٚ ا٠ُ هز٤ِش رٌش ٓٔخ أػخس ػٔشٝ رٖ ًِؼّٞ ًٝؾق ػٖ 

 . رطُٞش ٝأٗلش ٝػضس ك٤ٖ ػخسك حرٖ ٛ٘ذ ُْٝ ٣غظغِْ ُظِٔٚ

 
 ٓخ ٌٓخٗش هق٤ذطٚ ػ٘ذ حُؼشد ؟ : ط 
- أٗؾذ ػٔشٝ حُٔؼِوش ك٠ عٞم ػٌخظ كؤؿظِٜخ حُؼشد ، ٝػظٔظٜخ ر٘ٞ طـِذ ، ٝسٝحٛخ

اٜٗخ أُٜظْٜ ػٖ : فـخسْٛ ًٝزخسْٛ ، ٫ ٣ِٕٔٞ سٝح٣ظٜخ ، ٫ٝ ٣غؤٕٓٞ هقظٜخ كظ٠ ه٤َ 

. حُؼَٔ ٝحٌُلخف 

 : ٖٝٓ هق٤ذس ػٔشٝ 
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َْ َػ٤ََِْ٘ـخـْٗـٍذ فَ ـح ِٙ ــأَدَ  ـ ـَ ْٕ ... ٫َ طَْؼ أَ ْشَى ح٤َُو٤َِْ٘ــخـِظـْشَٗخ ُٗخَ ـَٝ  رِـّ

ح٣َخِص ر٤ِْنـخا  ِسُد حُـشَّ ْٞ شحا مَ ... رِؤََّٗخ ُٗـ ْٔ َّٖ ُك ُْٗقـِذُسُٛ ٣َِْٝ٘ـخـَٝ  ْد ُس

 ٍّ خ أ٣َّـَ َٝ  ٍَ ٍٍ  ـشٍّ ـَٗـخ ؽُ ـ  ح َٞ ْٕ َِٗذ٣َْ٘ـخـعَ ...  ِهــ َِِي ك٤َِٜخ أَ َٔ  َف٤َْ٘ـخ حُ

 رْ ط٤ٔضص ٓؼِوش  ػٔشٝ رٖ ًِؼّٞ ؟: ط 
 - ُٚوذ هزغ ػٔشٝ رٖ ًِؼّٞ ٓؼِوظٚ رطخرغ حُلخش ٝحُلٔخعش ، ًٝخٕ ُزُي طؤػ٤ش ك٠ أُلخظ

كـخءص عِٜش ٝحملش ؿضُش ه٣ٞش ، أٓخ أخ٤ِظٚ كٌخٗض ٬ٓثٔش ُؼخهلش حُلخش ٝحُلٔخعش ًٝزُي 

 . حُٔٞع٤و٠ 

  ػُزشح ثٍ شذاد – 6

  ٓخرح طؼشف ػٖ ػ٘ظشس رٖ ؽذحد ؟: ط 

 - ش كزؾ٤ش ، ٝأرٞٙ أكذ عخدحص َٓ ٚ أ ُّٓ ػ٘ظشس رٖ ؽذحد حُؼزغ٠ ، أكذ كشعخٕ حُؼشد ، ًخٗض أ

ػزظ ، ًٝخٕ ٖٓ ػخدحص حُؼشد أ٫ طِلن حرٖ ح٧ٓش ر٘غزٜخ ، ٣ٝقزق ك٠ ػذحد حُؼز٤ذ ، ًٝخٕ 

ػْ حػظشف رٚ ٝأُلوٚ ر٘غزٚ ، ًٝخٕ ػ٘ظشس ٣ذحكغ ػٖ ػزظ ٓغ ؽوخثٚ  (أٌٗشٙ)ؽذحد هذ ٗلخٙ 

سم : رلذ ػزِش حر٘ش ٓخُي ، ٖٝٓ خ٬ٍ ؽؼشٙ طؼشف أٗٚ ًخٕ ٣ؼخ٠ٗ ُػوذط٤ٖ أػوِظخ هِزٚ ٛٔخ 

ًخٕ ٣وخّٝ ٛخط٤ٖ حُؼوذط٤ٖ ، ٝهذ - رٜٔظٚ حُظ٠ ٫ ط٤ِٖ - ا٫ أٗٚ . أٓٚ ٝعٞحد ٝؿٜٜخ ٝٝؿٜٚ 

 . ٝؿذ ك٠ كشٝع٤ظٚ ٝرط٫ٞطٚ ٓخ طؼضٟ رٚ ك٤ٜٔخ ، ٝطغ٠ِ رٚ ػٜ٘ٔخ 

 ٓخ أؿشحك حُؾؼش حُظ٠ طوِذ ك٤ٜخ ػ٘ظشس ؟ : ط 
-  ط٘ٞع ؽؼش ػ٘ظشس ر٤ٖ حُزحط٠ ٝحُوز٠ِ ٓٞصػخا ػ٠ِ ح٧ؿشحك ، ٝإ هَ حُٔذف ٝحُشػخء

.  ٝهـ٠ ؿضُٚ حُؼل٤ق ك٠ ػزِش ػ٠ِ عخثش ح٧ؿشحك 

 ٓخ حُٔٞمٞػخص حُظ٠ طذٝس كُٜٞخ ٓؼِوظٚ ؟ : ط 
-  طزذأ رخُزٌخء ػ٠ِ ح٧ه٬ٍ ، ٝٝفق ٓلزٞرظٚ ػزِش ، ػْ حُلذ٣غ ػٖ حُ٘خهش ٝٓؾخٛذ

 .حُلشد ، ٝحُلخش حُزحط٠ ٝؽـخػظٚ ، ػْ ٣خظٜٔخ ربٗزحس حُؼؤس ٖٓٔ عزٚ 

 ٓخ ٓ٘خعزش ٓؼِوظٚ ؟ : ط 
 - إٔ سؿ٬ا ػخرٚ رغٞحدٙ ٝعٞحد أٓٚ ، ٝػ٤شٙ رؤٗٚ ٫ ٣وٍٞ ا٫ حُوقخثذ حُوقخس( 

ٝٗظْ حُوق٤ذس ك٠ خٔغش ٝعزؼ٤ٖ " عظؼِْ رُي : " كلشى رُي ؿ٤شطٚ ٝهخٍ ُٚ  (حُٔوطٞػخص 

 . ر٤ظخا مٜٔ٘خ خقخُٚ ٌٝٓخسّ هٞٓٚ ٝكغٖ دكخػٚ ػْٜ٘ 

 : ٝٓطِؼٜخ 

 ِّ ظَـَشدَّ ُٓ  ْٖ َؼَشحُء ٓ َْ َؿخَدَس حُؾُّ َٛ ***  ِْ ُٛـّ َٞ َْ َػَشْكَض حُذَّحَس رؼَذ طَ  أّ َٛ

  انؾبسس ثٍ ؽهضح – 7

 رْ حؽظٜش حُلخسع ؟ ٝٓخ دٝسٙ ك٠ اٗقخف هٞٓٚ أٓخّ ػٔشٝ رٖ ٛ٘ذ ؟ : ط 
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- حؽظٜش رٔؼِوظٚ ، ًٝخٕ ُٚ دٝس ك٠ حُلشد حُظ٠ ٝهؼض ر٤ٖ رٌش ٝطـِذ ، كٌخٕ ك٠ ٝكذ رٌش

حُزٟ أط٠ ػٔشٝ رٖ ٛ٘ذ ٝخط٤زْٜ حُ٘ؼٔخٕ رٖ ٛشّ ، كِٔخ ؿنذ حرٖ ٛ٘ذ ػ٤ِٚ ٝأٝؽي إٔ 

 : ٣ون٠ ُز٠٘ طـِذ أٗؾذ حُلخسع ٓؼِوظٚ ٝٓطِؼٜخ 

حءُ *** آَرَْٗظَ٘خ رِز٤ََِٜ٘خ أَْعٔخُء  َٞ ُْ٘ٚ حُؼَّ ِٓ  َُّ َٔ ُ٣ ٍٝ  ُسدَّ ػخ

 .ػْ أص٣ِض حُغظٞس ، ٝأد٠ٗ حُِٔي حُلخسع ٝرخُؾ ك٢ اًشحٓٚ 

 ٓخ ٓ٘خعزش حُٔؼِوش ؟ : ط 
 - حسطـَ حُلخسع ٛزٙ حُٔؼِوش ؛ ٤ُغظ٤َٔ رٜخ هِذ ػٔشٝ رٖ ٛ٘ذ أػ٘خء طل٤ٌٔٚ ر٤ٖ رٌش

 . ٝطـِذ رؼذ كشد حُزٞ ، ٝهذ ٗـق ك٠ رُي كوذ حٗوِذ حرٖ ٛ٘ذ ا٠ُ ؿخٗذ حُزٌش٤٣ٖ 

 ٓخ حُٔٞمٞػخص حُظ٠ طذٍٝ كُٜٞخ حُٔؼِوش ؟ : ط 
 - طذٝس كٍٞ حُزٌخء ػ٠ِ ح٧ه٬ٍ ، ٝٝفق حُ٘خهش ، ٝحُٞحؽ٤ٖ ، ٝٛـخء طـِذ ، ٝٓذف

 . حُِٔي ، ٝحُلخش رخُوز٤ِش 

 ٓخرح ٣زذٝ ك٠ حُٔؼِوش ٖٓ عٔخطٚ ؟ : ط 
 - ْطزذٝ ك٠ ٛزٙ حُٔؼِوش خزشس حُؾ٤خ ًٝؼشس طـخسرٚ ٝأٗخس حُل٤ٌ . 

 

حُلٌْ ٝح٧ٓؼخٍ 

 

 ح٬ٌُّ حُزٟ ٣وَ ُلظٚ ٣ٝـَ ٓؼ٘خٙ ، ٠ٛٝ طؼزش ػٖ خ٬فش طـشرش ٝٓٞحهق خزشٛخ : امحكً – 1

.  حُل٤ٌْ ، ٣ٝش٣ذ رٜخ طٞؿ٤ٚ ٖٓ ٣لذ ا٠ُ كذ حُخ٤ش 

 : ٖٝٓ كٌْ حُؼشد 
 " ىُ شنك امخدد أىُ امػثاز  " – 1

 .  ٖٓ عخس ك٠ أسك ٓغظ٣ٞش أٖٓ حُضَُ ٝحُغوٞه :ىػَاها 
 " زطا امَاس غٌح لا ددزك  " – 2

 . إٔ ح٩ٗغخٕ ٜٓٔخ هذّ ٖٓ اكغخٕ ا٠ُ حُ٘خط ٫ ٣غظط٤غ إٔ ٣٘خٍ سمخْٛ  : ىػَاها
 " خٌس امػفى ىا كاٌ غَد اميقدزج  " – 3

إٔ ح٩ٗغخٕ ٣ذخَ ك٠ صٓشس ح٧خ٤خس ػ٘ذٓخ ٣ؼلٞ ػٖ حُٔغ٢ء ٝٛٞ هخدس ػ٠ِ إٔ : ىػَاها 

 . ٣وظـ ٓ٘ٚ 

 : ٝٛ٘خى رؼٞ حُلٌْ حُ٘ؼ٣َش 

 : هٍٞ ٤َُٛ 

ْؼُشٝفَ  َٔ َِ حُ َؼ ـْ َ٣ ْٖ َٓ ِٚ  ك٢ِ َٝ ِِْٛـ ِّ    َؿ٤ِْش أَ ْ٘ـَذ َ٣ َٝ  ِٚ ـُذُٙ َرٓخا َػ٤َِْ ْٔ ْٖ َك ـ ٌُ َ٣. 

 : هٍٞ ًؼذ رٖ ٤َُٛ 

 َُّ ً  ِٖ ْٗؼ٠ حر ْٕ  أُ ضُ  هخَُضْ  ٝا َٓ ْلٍٔٞ  َكْذرخءَ  آَُشٍ  ػ٠ِ ٣ٞٓخا     َٙع٬ َٓ
 : هٍٞ أر٠ ح٧ٓٞى حُيإ٠ُ 
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َٔشء ٣َـٔغ هَذ َّْ  ٓخ٫ا  حُ خٙ      ٣ُغَِذُ  ػُ ّٔ ٍَ  َػ ٍَّ  ك٤ََِو٠ ه٤َِ حَُلَشرخ حُُز َٝ  

 : هٍٞ حُٔظ٘ز٠ 

َِ  رٝ ِْ  ك٢ ٣َؾو٠َ حَُؼو أخٞٙ        رَؼْوَ حُّ٘ؼ٤ سِ  ك٢ ٛخَُشِ حُؾَ  َٝ َٝ ُْ  حُّؾوخ ٣ََ٘ؼ

 : هٍٞ ٗٞه٠ 

 ٍَ ََ  أَسَ  ّـَٝ ؼ ٍِ  ٓغِ ـؽَ  ِٓ ٫"          " دحءا  حُٔخ َِ  ٍَ ـعـِّ  َٝ  ُٓقخرخ ٙدِ  حُزَخ٤

طُٚػَ  طُِيَ ـمـصَ  ٫ــفَ  َٞ ِصٕ ٛـ ٔخ"   "ٛخَٝ َّ ـحُطَغ ِصٕــصَ  ًَ ِٝ  ح  حَُؾشحرخ أَ

 ِْ ٍِ  رخُؼِ َٖ  ُْ     ِْٛٓي حُ٘خط ٣ز٢٘ ٝحُٔخ ِْيٌة  ٣ُْز ٍَ ؽ ػ٠ِ ُٓ ٛ  ٍِ ٝاه٬

 : هٍٞ كخكع ارَح٤ْٛ 

 ُّّ ذَسَعشٌة  ح٧ُ ح٧َػشحِم  ه٤َِّذَ  َؽؼزخا  أَػَذدصَ  ٛخ  أَػَذدصَ  اِرح َٓ

 الأىثال - 2

  - ٣وقذ رٚ طؾز٤ٚ كخٍ حُزٟ ك٤ٚ رلخٍ حُزٟ . هٍٞ ٓٞؿض ٓل٠ٌ عخثش ه٤َ ك٠ كخدػش ٓخ

 .  ه٤َ ٧ؿِٚ ، ٣ٝز٣غ ػ٠ِ ح٧ُغٖ ػ٠ِ ٓش حُؼقٞس ، ُٝٚ ٓٞسد ٝٓنشد 

 " أرِؾ ٖٓ ُهّظ  " – 1
ٛٞ هُّظ رٖ عخػذس ح٣٩خدٟ ، ًٝخٕ ٖٓ كٌٔخء حُؼشد ، ٝأػوَ ٖٓ عٔغ رٚ ْٜٓ٘ ،  : ىىزدِ

 . ٝهذ ػٔش ه٬٣ٞا " أٓخ رؼذ " ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ أهش رخُزؼغ ٖٓ ؿ٤ش ػِْ ، ٝأٍٝ ٖٓ هخٍ 

 . ٣نشد ػ٘ذ حُظؼز٤ش ػٖ ر٬ؿش حُٔظلذع ٝكقخكظٚ : ىضرةه 

 " ػ٠ِ أِٜٛخ ؿ٘ض رشحهؼ  " – 2
رشحهؼ ًِزش ُوّٞ حُؼشد حخظزؤص ٓغ أفلخرٜخ ٖٓ ؿضحس ، كِٔخ ػخدٝح خخثز٤ٖ ُْ : " ٓٞسدٙ 

 . ٣ظؼؼشٝح ػ٤ِْٜ ٗزلض رشحهؼ كخعظذُٞ ر٘زخكٜخ ػ٠ِ ٌٓخٕ أِٜٛخ كخعظزخكْٞٛ 

 . ٣نشد ػ٘ذٓخ ٣نش ح٩ٗغخٕ أِٛٚ ٝأكزخرٚ دٕٝ هقذ : ٓنشرٚ 

 " أسخ٠ ػٔخٓظٚ  " – 3
 . ًخٕ حُشؿَ ٖٓ حُؼشد ارح حعظوش رؼذ هٍٞ ػ٘خء ٝأكظ رخ٧ٖٓ أسخ٠ ػٔخٓظٚ : ىىزدِ 

 . ٣نشد ػ٘ذ ح٩كغخط رخ٧ٖٓ : ٓنشرٚ 

 : ٝٛزٙ رؼل ح٧ٓؼخٍ حُؾؼش٣ش 

 : هٍٞ أر٠ أص٣٘ش حُِخ٠ٔ 

٫  ّٖ حُزٗزخ  ٛخسأط أطزغ ٛٔخا ػ ً٘ض إ ٛخ  ٝطظشى ح٧كؼ٠ رٗذ طوطؼ

 . ٣ٝنشد ك٠ حُظلش٣ل ػ٠ِ حعظجقخٍ ؽؤكش حُؾش 

 . ػَِ . ح٧ٓؼخٍ ٓشآس حُؼقٞس : ط 
  - ٧ٕ ح٧ٓؼخٍ طش٣٘خ فٞس ح٧ْٓ حُظ٠ ٓنض ُ٘وق ػ٠ِ أخ٬هٜخ حُظ٠ حٗونض ، ٠ٛٝ

٤ٓضحٕ ٣ٞصٕ رٚ سه٠ حُؾؼٞد ٝحٗلطخهٜخ ، ٝعؼخدطٜخ ٝؽوخإٛخ ، ٝأدرٜخ ُٝـظٜخ ، ُٝوذ أًؼش 

. حُؼشد ٜٓ٘خ كِْ ٣ظشًٞح رخرخا ا٫ ُٝـٞٙ ، ٫ٝ هش٣وخا ا٫ عٌِٞٙ ، ٝأكشدٛخ حُؼِٔخء رخُظؤ٤ُق 

.  ٝأهذّ ح٧ٓؼخٍ ٠ٛ حٓؼخٍ ُؤخٕ حُل٤ٌْ 
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حُ٘ؼش حُـخ٠ِٛ ٝخقخثقٚ 

 

 طِو٠ ك٠ ٓٞحؿٜش حُـٜٔٞس -   :     الخطابة – 1

 ػ٬ّ ٣ؼظٔذ أعِٞد حُخطزش ؟ : ط 
 - ٣ؼظٔذ أعِٞرٜخ ػ٠ِ ح٫عظٔخُش ٝح٩ه٘خع ٝط٘ٞع ح٧عِٞد ٝحُـَٔ حُوق٤شس ٝحُٔؼخ٠ٗ حُوش٣زش . 

:  الحكم – 2
    - ٚخ٬فش طـشرش أٝ دسط طؼِٔٚ ح٩ٗغخٕ ٖٓ ك٤خط . 

 
 ػ٬ّ ٣ؼظٔذ أعِٞد حُلٌٔش ؟ : ط 
  - ٣ؼظٔذ أعِٞرٜخ ػ٠ِ ح٣٩ـخص ٝؿٔخٍ حُق٤خؿش . 

:  األمثال – 3
   - أهٞحٍ ٓٞؿضس ٝسدص ك٠ ٓٞهق ٓخ أٝ كخدػش ٓخ ، ٌَُٝ ٓؼَ ٓنشد ٝٓٞسد 

 ػ٬ّ ٣ؼظٔذ أعِٞد ح٧ٓؼخٍ ؟ : ط 
 - ٣ؼظٔذ أعِٞرٜخ ػ٠ِ ح٣٩ـخص ٝؿٔخٍ حُق٤خؿش . 

:  حُٞفخ٣خ – 4

  -ٚخ٬فش طـخسد هخثِٜخ ، ٣ٞؿٜٜخ ٧ر٘خثٚ ٝأِٛٚ ٝأفذهخثٚ أٝ حُلخًْ ُؾؼز . 

ٓخرح ٣ـِذ ػ٠ِ أعِٞد حُٞف٤ش ؟  : ط 
  - ٣ـِذ ػ٠ِ أعِٞرٜخ حُغـغ  .

 ػ٬ّ طؼظٔذ حُلٌْ ٝح٧ٓؼخٍ ؟ : ط 
 - طؼظٔذ حُلٌْ ٝح٧ٓؼخٍ ػ٠ِ ٝمٞف د٫ُظٜخ ، ٝع٬ٓش ح٣٩وخع ، ٝؽلٖ ح٧ُلخظ رخُخزشحص

 . ٝحُظـخسد ح٩ٗغخ٤ٗش حُظ٠ طلَٔ طٞؿ٤ٜخ ع٤ًِٞخا ٣ٜذف ا٠ُ حُخ٤ش 
 :شياخ امشػس فى غصر صدز الإشلاو 

 رْ ط٤ٔض حُؾؼش ك٠ ػقش فذس ح٩ع٬ّ ؟ : ط 
  - عُٜٞش أُلخظٚ ٝحُزؼذ ػٖ ح٧ُلخظ حُٔٞؿِش ك٠ حُـشحرش ، ٝؽؼش كغخٕ : ٖٓ ك٤غ ح٧ُلخظ

 .  ٝسػخثٚ د٤َُ ػ٠ِ رُي رٖ ػخرض ك٠ ٓذف حُشعٍٞ 

رو٤ض أٝصحٕ حُؾؼش ٝأخ٤ِظٚ ٝٗظخّ حُوق٤ذس : ٖٓ ك٤غ ح٧ٝصحٕ ٝح٧خ٤ِش ٝٗظخّ حُوق٤ذس * 

 . ػ٠ِ ٓخ٠ٛ ػ٤ِٚ ك٠ حُؼقش حُـخ٠ِٛ 

  - أٓخ ٓؼخ٠ٗ حُؾؼش كوذ حخظخس حُؾؼشحء حُٔؼخ٠ٗ حُظ٠ طظلن ٓغ سٝف : ٖٓ ك٤غ حُٔؼخ٠ٗ

 . ح٩ع٬ّ 

 ٓخ أعزخد طؼشك حُؾؼش ك٠ فذس ح٩ع٬ّ ُِظـ٤ش ٝحُظلٍٞ ؟ : ط 
  -1 – ٕحٗؾـخٍ حُؼشد رخُلظٞكخص – 2.    حٗزٜخس حُؼشد رز٬ؿش حُوشآ  . 
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 .  ٓؼخسمش ح٩ع٬ّ ُِـضٍ حُلخكؼ – 4.      ٓلخسرش ح٩ع٬ّ ُِؼقز٤خص – 3

 . ٓؼخسمش ح٩ع٬ّ ُِٜـخء حُوز٠ِ – 6.             طلش٣ْ ح٩ع٬ّ ُِخٔش – 5

 .  عوٞه ٓ٘ضُش حُؾؼشحء حُٔظٌغز٤ٖ رخُؾؼش – 7

 امخطاةح فى غصر صدز الإشلاو

ٖٓ حُؼخرض طخس٣خ٤خا إٔ حُخطخرش ٓ٘ز أهذّ حُؼقٞس عخسص ٓٞحًزش ٨ُكذحع حُـغخّ ك٠ ًَ 

حُلنخسحص ، ٝأٜٗخ ٖٓ ػْ طؼذ ع٬كخا ٜٓٔخ ٖٓ أعِلش حُذػٞس ُٜزٙ ح٧كذحع ، ٝح٩ع٬ّ ًخٕ 

رٔؼخرش ػٞسس ؽخِٓش ػ٠ِ حُل٤خس ك٠ ًخكش ؿٞحٗزٜخ ، ٝٛٞ ح٧ٓش حُزٟ عخػذ ػ٠ِ حصدٛخس 

حُخطخرش ٝططٞسٛخ ، كوذ ًخٗض ٝع٤ِش ٖٓ أْٛ حُٞعخثَ حُظ٠ حطٌؤص ػ٤ِٜخ حُذػٞس ح٩ع٤ٓ٬ش ، 

كخ٫ه٘خع ٝحُظؤػ٤ش ٝحُذػٞس ا٠ُ حُـٜخد ٝٗؾش حُذ٣ٖ ٝحُظشؿ٤ذ ٝحُظش٤ٛذ ، ٝحُٞػع ٝح٩سؽخد 

ًَ ٛزح . ٝحُٜذح٣ش ٝحُشد ػ٠ِ حُخقّٞ ٝدكل حُؾزٜخص ٝطوذ٣ْ حُلـؾ ٝحُزشح٤ٖٛ حُذحٓـش 

 ٣ـؼِٜخ ٝع٤ِش ُِذػٞس ٝؿ٤شٙ عخػذ ػ٠ِ حصدٛخس حُخطخرش ٝططٞسٛخ ، كٞؿذٗخ سعٍٞ هللا 

ا٠ُ ٓزخدة حُذ٣ٖ حُل٤٘ق ، ٣ٝظخزٛخ ػذس ُٚ ك٠ ؽظ٠ ح٧ٓٞس ، ك٤ز٤ٖ ٖٓ خ٬ُٜخ ح٫كٌخّ ٣ٝوذّ 

 . حُٔٞحػع ًٔخ ك٠ خطزش حُٞدحع 

  ك٠ حُخطخرش ، كٞؿذٗخْٛ ٣ظ٘خُٕٝٞ ك٠ خطزْٜ ٓخ ط٘خُٝٚ حُشعٍٞ هذ حهظذىخُخِلخء رخُشعٍٞ 

  كوذ رَ صحدٝح ػ٤ِٚ ٝحهظلٔٞح رٜخ ٤ٓخد٣ٖ ؿذ٣ذس طظلن ٝظشٝف حُل٤خس رؼذ ٝكخس حُشعٍٞ 

حُخ٬ف ر٤ٖ حُٜٔخؿش٣ٖ ٝح٧ٗقخس ػ٠ِ : ؿخءص ٓٞمٞػخص عـِٜخ حُظخس٣خ ح٩ع٠ٓ٬ ٓؼَ 

:  حطغخع حُلظٞكخص ح٩ع٤ٓ٬ش ك٠ ػٜذ حُخ٤ِلظ٤ٖ – حُشدس ك٠ ػٜذ أر٠ رٌش حُقذ٣ن –حُخ٬كش 

 . ػٔش رٖ حُخطخد ٝػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ سم٠ هللا ػٜ٘ٔخ 

 ٓخ خقخثـ حُخطزش ك٠ فذس ح٩ع٬ّ ؟ : ط 
-1 – ّعُٜٞش ح٧ُلخظ - 2.     حُزذء رخُلٔذ ٝحُغ٬ . 

.    ٓؼخ٤ٜٗخ ٓغظٔذس ٖٓ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٝحُلذ٣غ حُؾش٣ق – 4.   ط٘ٞع ح٧عخ٤ُذ – 3

 .  طشحرو ح٧كٌخس – 6.    ٓٞحًزظٜخ ٨ُكذحع – 5

طظٌٕٞ ٖٓ ٓوذٓش ٝٓٞمٞع ٝخخطٔٚ ٫ٝ ٣ِضّ رُي ك٠ حُٞف٤ش   - ْٓ طظٌٕٞ حُخطزش ؟ : ط 

 

 :امىصٌح 

 ػشف رخُٞف٤ش ؟ : ط 
 - كٖ ٗؼشٟ هذ٣ْ ػشكٚ حُؼشد ك٠ حُـخ٤ِٛش ٝط٘خُٝٞح ك٤ٚ رؼل ؿٞحٗذ ك٤خطْٜ ح٫ؿظٔخػ٤ش

 . ٝحُذ٤٘٣ش ك٬ ػـذ ك٠ إٔ ٗـذٛخ ط٘غخد ػ٠ِ أُغ٘ظْٜ رذ٣ٜش ٝحسطـخ٫ ًخُخطزش طٔخٓخ 

 ٓخ أٗٞحع حُٞفخ٣خ ك٠ فذس ح٩ع٬ّ ؟ : ط 
 - ّظٜش ٜٓ٘خ ك٠ فذس ح٩ع٬ّ حُٞفخ٣خ حُذ٤٘٣ش ٝحُغ٤خع٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝهذ ًؼشص ك٠ ٬ً

 .  ٝفلخرظٚ ٝحُخِلخء حُشعٍٞ 

 طؤػشص رؤعِٞد حُوشإٓ حٌُش٣ْ ًٔخ طؤػشص حُخطزش ٖٓ هزَ  - رْ طؤػشص حُٞف٤ش ؟  : ط 
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 ك٤ْ ؽظزٚ حُخطزش حُٞف٤ش ؟ : ط 
-  ٝطؾزٜٜخ ٖٓ ك٤غ حُٔوٞٓخص حُل٤٘ش ح٤ٓ٬ٌُش ك٠ٜ ٬ًّ ٣وخٍ أٝ ٣ٌظذ ٖٓ سث٤ظ أٝ صػ٤ْ أ

هخثذأٝ ٖٓ أكذ ح٧ر٣ٖٞ ٧ر٘خثٚ أٝ ٧كذْٛ ك٠ أٓش ٓخ ٖٓ أٓٞس حُذ٤ٗخ ، ٝؿخُزخا ٓخ ٣ٌؼش ٛزح 

 . حُ٘ٔو حُل٠٘ ػ٘ذ ح٩كغخط روشد ح٧ؿَ أٝ حُؼضّ ػ٠ِ حُظشكخٍ أٝ حُلشحم ٧ٓش ٓخ 

 ك٤ْ طخخُق حُخطزش حُٞف٤ش ؟ : ط 
 - أٓخ حُٞف٤ش طٞؿٚ . حُخطزش طوخٍ ك٠ ٓٞحؿٜش حُـٜٔٞس ُٜٝخ ٓوذٓش ٝٓٞمٞع ٝخخطٔش

.  ُلشد أٝ ؿٔخػش ه٫ٞا أٝ ًظخرش ٤ُٝظ ُٜخ أؿضحء ًخُخزطش 

 

: أغساض امشػس فى امػصر الأىىي 

 

 حُغخعش – حُشػخء –حُٜـخء - حُٔذف  - ٓخ أؿشحك حُؾؼش ك٠ حُؼقش ح٧ٟٓٞ ؟  : ط 

 .  حُ٘قق ٝح٩سؽخد – حُضٛذ – حُطز٤ؼش – حُِٜٞ – حُـضٍ حُقش٣ق ٝحُؼل٤ق –

 ػ٬ّ ٣شًض حُؾؼش ك٠ حُؼقش ح٧ٟٓٞ ؟ : ط 
 - ٟٞ٣شًض ػ٠ِ حُ٘قق ٝػذّ ح٫ٗـٔخط ك٠ ٓظغ حُل٤خس ٝٗؼ٤ٜٔخ حُضحثَ ، ٣ٝلغ ػ٠ِ حُظو

ٝحُؼَٔ حُقخُق ًٔخ ك٠ ؽؼش عخرن رٖ ػزذ هللا كٜٞ ٣ل٤ل طوٟٞ ٝٝسػخا ٣ٝذػٞ ا٠ُ حُظوؾق 

 . ٝحُلشحسا٠ُ هللا ٖٓ حُذ٤ٗخ ٝٓظخػٜخ ، ًٔخ ٣ٌؼش حُلذ٣غ ػٖ حُٔٞص ، ٣ٝذػٞ ا٠ُ حُشمخ رونخء هللا 

 

امخطاةح فى امػصر الأىىي 

 

 ٓخ  أٗٞحع حُخطخرش ك٠ حُؼقش ح٧ٟٓٞ ؟ ٝٓخ أعزخد حصدٛخسٛخ ؟ : ط 
 - أٓخ حعزخد حصدٛخسٛخ رغزذ   ( كل٤ِش – د٤٘٣ش – حؿظٔخػ٤ش –ع٤خع٤ش  )طؼذدص أُٞحٕ حُخطذ ا٠ُ 

 . حُلظٞف ح٩ع٤ٓ٬ش – 3.   حُقشحػخص حُلضر٤ش – 2.        طؤ٤٣ذ حُلخًْ – 1

 ٓخ عٔخص حُخطخرش ك٠  حُؼقش ح٫ٟٓٞ ؟ : ط 
 -1 – طـذدص حُٔٞمٞػخص ٝحعظلذع ح٣ٞٓ٧ٕٞ ٓٞمٞػخص :  ٖٓ ك٤غ حُٔٞمٞػخص

 . ح٩ؽخدس رٔلخعٖ أكضحرْٜ ٝكشهْٜ ٝحُذػٞس ا٠ُ ٓزخدثٜخ : ؿذ٣ذس ٓؼَ 

 .  ٬ٓءٓظٜخ ُِٔؼخ٠ٗ –حطغٔض رخُغُٜٞش ٝحُزؼذ ػٖ حُـٔٞك :  ٖٓ ك٤غ ح٧ُلخظ – 2
 كشؿ حُخطزخء ػ٠ِ ط٣ٞ٘غ أعخ٤ُزْٜ ُـزد حٗظزخٙ حُغخٓغ ، ٝطلون ح٩ه٘خع ٝح٩ٓظخع  :  ح٧عخ٤ُذ – 3

هَ حُخ٤خٍ ك٠ حُخطذ رقلش ػخٓش ؛ ٧ٕ حُخطزش طؼظٔذ ػ٠ِ حُٔؼخ٠ٗ :  ٖٓ ك٤غ حُخ٤خٍ – 4

 . حُٔزخؽشس حُزغ٤طش حُظ٠ ٣غَٜ كٜٜٔخ ػ٠ِ حُـ٤ٔغ 

 كشؿ حُخطزخء ػ٠ِ حعظخذحّ حُٔلغ٘خص حُزذ٣ؼ٤ش ٝخخفش حُغـغ ٗظشحا ُِ٘ـٔش – 5

 . حُٔٞع٤و٤ش حُظ٠ ططشد حُ٘لظ ػ٘ذ عٔخػٜخ 

 .  ؿخءص حُـَٔ ـ أك٤خٗخا ـ هق٤شس ٓؼزشس ػٖ حُٔؼخ٠ٗ رب٣ـخص – 6
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 ةــــنات البدٌعًــالمحس
 

 اق ـــانطت – 1

 :

. هو الجمع بٌن الكلمة وضدها فً الكالم الواحد 

 : وهو نوعان 
   . رـ٤ش ٗل٠ ارح حؿظٔغ ك٢ ح٬ٌُّ حُٔؼ٠٘ ٝػٌغٚ  :(   طباق إٌجابً)   – أ 
 أٝ –طؼض ٝطزٍ * ٓؼَ   (كؼ٤ِٖ ٓظنخد٣ٖ ) أٝ ر٤ٖ –حُل٤خس ٝحُٔٞص * ٓؼَ  (حع٤ٖٔ ٓظنخد٣ٖ)ًخُـٔغ ر٤ٖ - 

  أٝ ر٤ٖ–مخ٫ كٜذٟ  * (حعْ ٝ كؼَ ٓظنخد٣ٖ  ) أٝ ر٤ٖ –ُي ٝ ػ٤ِي * (كشك٤ٖ ٓظنخد٣ٖ )ر٤ٖ 

  . ٝأك٠٤ حُٔٞط٠ *  (كؼَ ٝحعْ ) 

  :- لــىث
. ( ا٫ رخُظوٟٞأعٞد ػ٠ِ ر٤ل٫ كنَ ٧) {-1}

ِِْي ){2} ُٔ ُْ خَُِي ح َٓ  َّْ ُ َِ حَُِّٜ ِْيَ هُ ُٔ ُْ ْٖ طََؾخُء طُْئط٢ِ ح َٓ ِْيَ   ُٔ ُْ ِْ٘ضُع ح طَ َٝ َٝ ْٖ طََؾخُء  َّٔ ِٓ َٝ طُِؼضُّ   ْٖ طََؾخُء  َٓ   ٍُّ ْٖ طََؾخُء ر٤َِِذَى طُِز َٓ  
َِّ َؽ٢ٍْء هَِذ٣شٌة  ًُ َُْخ٤ُْش اََِّٗي َػ٠َِ  ََ طُُُِٞؾ ح* ح َخسِ  ك٢ِ ح٤َُِّْ طُُُِٞؾ حَُّٜ٘ َٝ َخسَ   َِ  ك٢ِ حَُّٜ٘ طُْخِشُؽ ح٤َُِّْ َٝ َٖ حَُْل٢َّ   ِٓ ٤ِّضِ   َٔ طُْخِشُؽ ُْ َٝ  

٤ِّضَ ح َٔ ُْ َٖ ِٓ َُْل٢ِّ   ٤ِْش ِكَغخدٍ ح ـَ ْٖ طََؾخُء رِ َٓ طَْشُصُم  َٝ) 

(. 27 - 26: آٍ ػٔشحٕ) 

 {. هللا حصته احتساباعطوا*    لبنٌك واألٌام ذخرا  خذؾ{- } 3}

  ٓخ ؿخء ك٤ٚ حُظنخد ػٖ هش٣ن ح٩ػزخص ٝحُ٘ل٢ أٝ ػٖ هش٣ن ح٧ٓش ٝح٠ُٜ٘  ٛٞ   : (طباق سلبً ) - ب 

َٖ ١َ   )  :-لــىث ١ِٞ حَُِّز٣ َْ ٣َْغظَ َٛ َْ َٕ هُ ٞ ُٔ َٖ ْػَِ حَُِّز٣ َٝ   َٕ ٞ ُٔ  .  (9ٖٓ ح٣٥ش: حُضٓش )(٫ ٣َْؼَِ

ح         ) ُٞ   . (44ٖٓ ح٣٥ش: حُٔخثذس )(ٝحكؾٕٞ حَُّ٘خَط ك٬َ طَْخَؾ

 .( ح٧رقخس٣ذسى ح٧رقخس ٝٛٞ ٫ طذسًٚ       )

  {.لَم أبقٌه وما أبقى علىَّ *   آه من قٌدك أدمى معصمً   } 

  .حُظشط٤ذحُٔؼخ٠ٗ ػ٠ِ ُي ص٢ٛ إٔ ٣ئط٠ رٔؼ٤٤ٖ٘ أٝ أًؼش ، ػْ ٣ئط٠ رٔخ ٣وخرَ -  :  المقابلة - 2

َُْخزَخثِغ َٝ )  :-لــىث ُْ ح ِٜ ُّ َػ٤َِْ ٣َُلشِّ َٝ ُْ حُط٤َِّّزَخِص  َُُٜ َُّ (. 157ٖٓ ح٣٥ش: ح٧ػشحف )(٣ُِل

حطَّو٠َ )             َٝ ْٖ أَْػط٠َ  َٓ خ  َّٓ ُُْلْغ٠َ٘ * كَؤَ َفذََّم رِخ ٤ُِْْغَشٟ * َٝ ُشُٙ ُِ ََ  * كََغ٤َُ٘غِّ ْٖ رَِخ َٓ خ  َّٓ أَ َٝ
               ٠َ٘ ـْ حْعظَ ُُْلْغ٠َ٘ * َٝ زََّد رِخ ًَ ُِْؼْغَشٟ* َٝ ُشُٙ ُِ   (كََغ٤َُ٘غِّ
 . (حُِْٜ أػِو ٓ٘لوخ خِلخا ٝ أػِو ٓٔغٌخا طِلخا              )

 {.رؼم الخالؾ ورأى الفرد ٌشقٌها*  رأى الجماعة ال تشقى البالد به  } 

   {.وإما ممات ٌؽـٌـظ الــعــدا*  فإمــا حٌاة تسر الصـــدٌق    }  

:   {سر الجمال }األثر الفنً للتضاد والمقابلة 
 :حُظنخد٣ؼ٬ٕٔ ػ٠ِ ارشحص حُٔؼ٠٘ ٝطو٣ٞظٚ ٝا٣نخكٚ ٝ اػخسس ح٫ٗظزخٙ ػٖ هش٣ن 

 

اط  ــــانغٍ- 1

 .واختالفهما فً المعنى (النؽم  )النطق اتفاق أو تشابه كلمتٌن فً هو 

 :   وهو نوعان 

  . ٝ ٛٞ ٓخ حطلوض ك٤ٚ حٌُِٔظخٕ ك٢ أسرؼش أٓٞس   : حَاس داو - أ 



                                                                            

 
67 

 

ٓ٘ظيٟ ح٫ٓظلخٕ حُظؼ٠ٔ٤ِ  |  ُِٜق حُؼخ٠ٗ حُؼخٟٗٞح٤ُِٓٞش ك٢ ُـظ٘خ حُـ٤ِٔش

 

 

٣َٗق ح٣َُ٘ق  / حػيحى أ 
01003514468 

 
 0452963479ادفٌنا ــ بجوار المعدٌةسنتر البروؾ   

 . رـل حُ٘ظش ح٠ُ كشًش حُلشف ح٧خ٤ش ٗٞع حُلشٝف ٝػذدٛخ ٝطشط٤زٜخ ٝمزطٜخ 

  :- مثل

  (األبصار لعبرة ألولى  ٌقلب اللٌل والنهار إن فى ذلكباألبصارٌكاد سنا برقه ٌذهب  )
( ُّ َّ طَوُٞ ْٞ َ٣ خ َُزِؼُٞح َؿ٤َْش حُغَّخَػشُ َٝ َٓ  َٕ ٞ ُٓ ِش ـْ ُٔ ُْ ُْ ح ( 55ٖٓ ح٣٥ش: حُشّٝ  )(َعخَػش٣ُْوِغ

 (حُٔـشد ك٢ أكذ ٓغخؿذ حُٔـشدف٤ِض )

 ( أَْسِمْٜ ٓخدٓض ك٢ أَْسِمْٜ) ،  (٣و٢٘٤ رخَّلل ٣و٢٘٤)

  {.أو أسى جرحه الزمان المإسى***  القلب عنها  سال مصر هل سالو} 

  -:  (غٌس داو) حَاس ٍاقص  - ب 
. ٗٞع حُلشٝف ٝػذدٛخ ٝطشط٤زٜخ ٝمزطٜخ : ٝ ٛٞ ٓخ حخظِق ك٤ٚ حُِلظخٕ ك٢ ٝحكذ ٖٓ ح٧ٓٞس ح٧سرؼش حُغخروش 

:  ٓؼَ هٍٞ أر٢ كَحّ حُلٔيح٢ٗ : ح٫هظ٬ف ك٢ ٗٞع حُلَٝف * : ل ـــمث

ُذُٙ ٝحُِلع كئحدٟ  *  ٓؼزذٙ  حُلغٖ ٌٓخٗي ( َٔ ـْ ٓ.} 

 {.أػظشفٝرلنَ ػِٔي  .. أؿظشفٖٓ رلش ؽؼشى }

: ح٫هظ٬ف ك٢ ػيى حُلَٝف * 

   [حُٔؼخُْكذحإى ٗلغ٢ ٤ًق طِي  .. ػخَُْٛ أٗض  (حُ٘خهش حُؾذ٣ذس)ك٤خ سحًذ حُٞؿ٘خء ] -

 {إال الهوان فزال عنه النون*  فتنفست صعدا وقالت ما الهوى  - } 

: ح٫هظ٬ف ك٢ حُظَط٤ذ *

. (ّ فل٤لش){   ال سود الصحابؾ (السٌوؾ)بٌض الصفابح - }

 ًوٍٞ ه٤َِ ٓطَحٕ : ح٫هظ٬ف ك٢ ح٠ُز٢ *

 {.  وِعْبَرة للرابًللمستاهم  *    من َعْبَرة لَْلُؽروب وما بهٌا - }

  :- سر جمال الجناس * 
. رٖٛ ػٖ هش٣ن ح٫خظ٬ف ك٢ حُٔؼ٠٘حٍكشى ٝ ١ ح٧رٕ ٣طشد ٓٞع٤و٤خا ٣ؼط٠ ؿشعخأٗٚ 

ع ــــــانغظ- 2

 
. فً الحرؾ األخٌرفواصل الكالم هو توافق   

 

، ٣ٌٕٝٞ ك٢ حُ٘ؼش كوو  ػ٘ذٛخ (حُغٌٞص ) ٠ٛ ًَ ًِٔش ٣لغٖ حُٞهٞف الفاصلة *

(. خنٞع ، ٝخؾٞع َّلل ٝرخُـٞع ، ٝطؤد٣ذ ٓؾشٝعحُقّٞ كشٓخٕ )  - : ل ـىث

(. ُ٘لٞط ٜٓشٛخ رزٍ حػشٝطحُٔؼخ٢ُ )  -

َْ ]- : - هخٍ ٍٍٓٞ هللا  رَظ٢ٍِّد طَوَزَّ ْٞ َْ طَ ِٔ حْؿ َٝ رَظ٢ ،  ْٞ أِؿْذ  (أ١ اػ٢ٔ) َك َٝ ص،  َٞ ػَزِّْض   َٟىْػ َٝ ظ٢ِ ،  َـّ  ... [ .ُك

 .داخلٌة الواحدة سجعتٌن أو سجعات الفقرة  ، وهو أن تتضمن - الترصٌع -من السجع ما ٌسمى  -

  (.كٜٞ ٣طزغ ح٧عـخع رـٞحٛش ُلظٚ،٣ٝوشع ح٧عٔخع رضٝحؿش ٝػظٚ  ) :ًوٍٞ حُلش٣ش١ 

 .طرب األذنوي موسٌقٌاً ٌعطى جرسا   *  -:سر حيال امصخؼ 

: أؿَٔ أٗٞحع حُٔـغ ٓخ طٔخٝص كوَحطٚ ٓؼَ -  :زـــدرك 

 .حُظٔخد١ ك٢ حُُخقٞٓش: حُِـخؽ  (حُلوذ فذأ حُوِٞد ، ٝحُِـخؽ عزذ حُلشٝد)  -
 

انزٕسٚخ  – 5

هً ذكر كلمة لها معنٌان أحدهما قرٌب ظاهر ؼٌر مقصود واآلخر بعٌد خفً وهو المقصود و المطلوب ، 
. وتؤتً التورٌة فً الشعر و النثر 

 

:  ك٠ حُظ٘ٞم ا٠ُ َٜٓ ٤ِٜٗٝخهٍٞ حُ٘زَح١ٝ  -  : لــىث
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 . نهراً  سابله فقد ردت األمواج **وردد على سمعً أحادٌث نٌلها 
. ، ٤ُظ حُٔشحد  " ع٤ُٞش حُٔخء" ُٜخ ٓؼ٤٘خٕ ح٧ٍٝ هش٣ذ ٝٛٞ  : [ عخثِٚ  ]

. ٝ ٛٞ حُٔشحد  " عخثَ حُؼطخء" حُؼخ٢ٗ رؼ٤ذ ٝ ٛٞ                             

. ، ٤ُظ حُٔشحد  " ٜٗش ح٤َُ٘" ُٜخ ٓؼ٤٘خٕ ح٧ٍٝ هش٣ذ ٝٛٞ : [ ٜٗشحا  ]

. ٝ ٛٞ حُٔشحد  " حُضؿش ٝحٌُق" حُؼخ٢ٗ رؼ٤ذ ٝ ٛٞ                          

  . تعالىأٌها المعرض عنا حسبك هللا ٟ :ٝهٍٞ حُ٘خػَ - 
. ، ٤ُظ حُٔشحد  " طؼخظْ ٝػ٬" ُٜخ ٓؼ٤٘خٕ ح٧ٍٝ هش٣ذ ٝٛٞ  : [طؼخ٠ُ]

. ٝ ٛٞ حُٔشحد  " هِذ حُلنٞس" حُؼخ٢ٗ رؼ٤ذ ٝ ٛٞ 

  .  الٌوم أصبح بارداشوقًفما بال .. ٌقولون إن الشوق نار ولوعة : هخٍ كخكع ٓيحػزخ ٗٞه٢ - 
 حعْ حُؾخػش(ؽٞه٢ )ؽذس حُؾٞم[ :  ؽٞه٢ ]

ؿ٤ش ٓوقٞد       ٝٛٞ حُٔوقٞد 

 حافظ فضٌعها اإلنسان والكلب .. وحملت إنسانا وكلبا أمانة  :كَى ػ٤ِٚ ٗٞه٢ هخث٬ - 
 حُؾخػش حعْ (كخكع)        ثٖ ح٧ٓخٗشفخ[ :  كخكع] 

ٝٛٞ حُٔوقٞد       ؿ٤ش ٓوقٞد        

النهر ٌشبه مبردا فألجل ذا ٌجلوا الصدى :  ٝهٍٞ حُ٘خػَ - 
 حُؼطؼ  (حُقذٟ       )  حُقذأ[ : حُقذٟ] 

ٝٛٞ حُٔوقٞد            ؿ٤ش ٓوقٞد   

 .االنتباهوتجذب    تحرك الذهن: سر جمال التورٌة *  

االصدٔاط  – 6

 بشرط أال ٌوجد اتفاق فً الحرؾ األخٌر ، وٌؤتً فً تقسٌم الكالم إلى مقاطع متساوٌة فى الطول واإلٌقاع ،هو   
. النثر فقط 

 

"  كزذ هللا ا٤ُي حُؼزخص ، ٝ ص٣ّٖ ك٢ ػ٤٘٤ي ح٩ٗقخف ، ٝ أرحهي ك٬ٝس حُظوٟٞ  " - :ل ــمث

. " ٫ ٣ظشكغ ػ٘ذ ر٢٘ أٝ صحٛذ ، ٫ٝ ٣٘لو ػٖ د٢ٗ أٝ خخَٓ " -
مصدر للموسٌقى الهادبة التً تطرب األذن : قٌمته الفنٌة 

يشاػبح  - 7

 انُظٛش

 .بشرط أال ٌكونا ضدٌن أو ذكر أشٌاء من عابلة واحدة هو الجمع بٌن الشًء وما ٌناسبه فً المعنى 
  :- ل ـــمث

 .   (أُٝجي حُز٣ٖ حؽظشٝح حُن٬ُش رخُٜذٟ كٔخ سرلض طـخسطْٜ ٝٓخ ًخٗٞح ٜٓظذ٣ٖ): ًوُٞٚ طؼخ٠ُ- 1

 {كل حُٜٟٞ عشٛخ حُٔـِوخ *  هشأٗخ ػ٤ِي ًظخد حُل٤خس   }-2

 {ٝأعٔؼض ًِٔخط٠ ٖٓ رٚ فْٔ * أٗخ حُزٟ ٗظش ح٧ػ٠ٔ ا٠ُ أدر٠  }-3

. {ع٘خء طوشأ ٝسح٤ٗخ طٌظذ -} 4

 {ٝحُغ٤ق ٝحُشٓق ٝحُوشهخط ٝحُوِْ* كخُخ٤َ ٝح٤َُِ ٝحُز٤ذحء طؼشك٠٘  }-5

تقوٌة المعنى ، وتؤكٌده و نقل إحساس األدٌب : قٌمته الفنٌة * 

 انزصشٚغ – 8

 .هو تشابه نهاٌة الشطر األول مع نهاٌة الشطر الثانً فً البٌت األول
  :- الــمث 
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  {نسٌتُ   وظنونً ألهلً قد   لسكوتُ سكت فؽر أعدابً ا - }1

 {عندىفجودا فقد أودى نظٌركما  * ال ٌجدىبكاإكما ٌشفى وإن كان - }2

.  ٌحدث نؽما موسٌقٌا ٌطرب األذن(  سر جماله ) *

ؽغٍ  - 9

انزمغٛى 

 
 .ط متساوٌة فً الطول واإلٌقاع ، وٌؤتً فً الشعر فقمقاطعإلى أو جزء منه هو تقسٌم البٌت 

  :-مثال
.  {والسعد حاشٌة والدهر ماشٌنا  ***    الوصل صافٌة ، والعٌش ناؼٌة}

. {بكآبتً ، متفرد بعنابً    ***   متفرد بصبابتً ، متفرد}

  {ساد عشٌرته أمردا***   طوٌل النجاد رفٌع العماد  }

.   ٌحدث نؽما موسٌقٌا ٌطرب األذن:سر جماله *

االنزفبد   - 10

هو االنتقال من ضمٌر إلى ضمٌر كؤن ٌنتقل من ضمٌر الؽابب إلى المخاطب  
. واحد بالضمٌرٌن أو المتكلم و المقصود 

ْْ أََكذحا  ) :ُٝٚ طؼخ٠ُــًن ُٜ ْ٘ ِٓ خِدْس  ـَ ُٗ ْْ ْْ كََِ َكَؾْشَٗخُٛ َٝ طََشٟ ح٧َْْسَك رَخِسَصسا  َٝ  ٍَ زَخ ـِ ُْ َّ َُٗغ٤ُِّش ح ْٞ َ٣ ُػِشُمٞح َػ٠َِ * َٝ َٝ
ِػذحا  ْٞ َٓ  ْْ ٌُ َُ ََ َؼ ـْ َٗ ْٖ ْْ أََُّ ظُ ْٔ َْ َصَػ ٍس رَ شَّ َٓ  ٍَ َّٝ ْْ أَ ًُ خ َخَِْوَ٘خ َٔ ًَ َُٔٞٗخ  ( . 48 :47حٌُٜق )(َسرَِّي َفلّخا َُوَْذ ِؿْجظُ

( . ؿجظٔٞٗخ: )ػْ رن٤ٔش حُٔخخهذ ك٢ هُٞٚ  (ْٛٝكؾشٗخ): كوذ طٌِْ هللا ػٖ حُٔؾش٤ًٖ رن٤ٔش حُـخثذ ك٢ هُٞٚ 

َّ ٝػ٬ ػٖ ٗلغٚ كوخٍ  (. ىٝػشمٞح ػ٠ِ سدّ : )رن٤ٔش حُٔظٌِْ ػْ هخٍ (ْٛٗخٝكؾش): ٝطٌِّْ ؿ

  {رقاؾ العال نعٌم وال تعدو علٌه المدرك     عن ه المرء ال ٌثنًأنا}:٣وٍٞ حُزخٍٝى١ - 
ٝحُٔوقٞد رٜٔخ ٝحكذ ٝٛٞ حُزخسٝد١  [٣ؼ٤٘ٚ]ا٠ُ م٤ٔش حُـخثذ ك٢  [أٗخ]كوذ حٗظوَ حُؾخػش ٖٓ م٤ٔش حُٔظٌِْ * 

. 
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  {وجداننا كل شًء بعدكم عدم*  ٌا من ٌعز علٌنا أن نفارقهم  }:هخٍ حُٔظ٘ز٢
ٝحُٔوقٞد رٜٔخ  ٝحكذ ٝٛٞ  [رؼذًْ]ا٠ُ م٤ٔش حُٔخخهذ ك٠  [ٗلخسهْٜ]كوذ حٗظوَ ٖٓ م٤ٔش حُـخثذ ك٠ * 

 .ع٤ق حُذُٝش 

  . إثارة الذهن وجذب االنتباه    :سر جمال االلتفات 
  -  ملحوظة*  
 0طغ٠ٔ ٓلغ٘خص ٓؼ٣ٞ٘ش  ( ح٫ُظلخص – ٓشحػخس حُ٘ظ٤ش – حُظٞس٣ش – حُٔوخرِش –حُطزخم  )* 

 0طغ٠ٔ ٓلغ٘خص ُلظ٤ش  ( ح٩صدٝحؽ – حُغـغ – كغٖ حُظوغ٤ْ – حُظقش٣غ –حُـ٘خط  )* 

اإلٚغبص ٔ 
اإلطُبة 

اص ـــاإلٚظ – 1

 :

هو التعبٌر عن األفكار هو آداء حقٌقة المعنى بؤقل عبارة ممكنة ، أو هو الكالم قلٌل األلفاظ كثٌر المعانى ، و
. الواسعة و المعانً الكثٌرة بؤقل عدد من األلفاظ 

 

  :وهو نوعان 

  .، أٝ حُظؼز٤ش ػٖ حُٔؼخ٠ٗ حٌُؼ٤شس رخ٧ُلخظ حُو٤ِِشٓؼخ٢ٗ حٍ ٝٛٞ ح٬ٌُّ ه٤َِ ح٧ُلخظ ًؼ٤ش :اإلٌجاز بالقصر - أ
 :- مثل 

ُش : "  هخٍ طؼخ٠ُ-  ْٓ ح٧َ َٝ ُِْن  َُْخ حُؼزخسس طٞمق ٓؼخ٢ٗ ًؼ٤شس طظؼِن رخُخخُن ٝ ػظٔظٚ ٝ هذسطٚ ٝ " أ٫ََ َُُٚ ح

  .اُخ .... ٝكذح٤ٗظٚ 

"  ٌُْٝ ك٢ حُوقخؿ ك٤خس " - 

 :ٛخ حُؼزخٍس طٟٞق ٓؼخ٢ٗ ًؼ٤َس ٖٓ*

 .إٔ حُوقخؿ ٛٞ هظَ ٗلظ ؿضحء هظِٜخ ٗلظ أخش رـ٤ش كن ٤ُٝظ أٟ هظَ - 1
 .حُوقخؿ ك٤خس ُِوخطَ ٧ٕ ك٤ٚ طٜذ٣ذ ٝطخ٣ٞق ُٚ ٖٓ ػخهزش ؿش٣ٔظٚ ٧ٗٚ ع٤ذكغ ك٤خطٚ ػٔ٘خ ُـش٣ٔظٚ - 2
حُوقخؿ ك٤خس ُِٔوظٍٞ ٧ٕ حُوخطَ ك٤ٖ ٣ؼشف أٗٚ ع٤ذكغ ك٤خطٚ ارح أهذّ ػ٠ِ ؿش٣ٔظٚ ع٤ٌق ػٖ هظِٚ كظُللع ك٤خس - 3 

 .حُٔوظٍٞ

حُوقخؿ ك٤خس ُِٔـظٔغ ًِٚ ٧ٗٚ ٣ون٠ ػ٠ِ ؿش٣ٔش حُوظَ ك٤ون٠ رخُظخ٠ُ ػ٠ِ ؿش٣ٔش ح٧خز رخُؼؤس ك٤للع ك٤خس - 4 

 .حُٔـظٔغ ًِٚ

 .اُخ ...طخ٣ٞق ُِوخطَ ٝ كوٖ ُِذٓخء ٝ ؽؼٞس رخ٧ٖٓ ٝح٧ٓخٕ حُوقخؿ  -5

. حُوقخؿ ٤ُظ أٟ هظَ- 6

. سٝحٙ حُزخخس١!! ارح ُْ طغظق كخف٘غ ٓخ ؽجض - :  -  هخٍ حُشعٍٞ 

، حٌُؼ٤ش ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ ٣لِٜٔخ رُي ح٧ٓش حُظٜذ٣ذ١  ( ارح ُْ طغظق كخف٘غ ٓخ ؽجض )  - - ٝك٢ هٍٞ حُشعٍٞ
، ٝٓؼ٘خٙ أٗٚ ارح حٗظضع حُل٤خء ٖٓ ٗلظ ح٩ٗغخٕ كوذ ٣ؼٔذ ا٠ُ ػَٔ حُلٞحكؼ ٝحٌُٔ٘شحص رؤٗٞحػٜخ ، عشحا ٝؿٜشحا 

، ه٫ٞا ٝػ٬ٔا ، ٌُٖٝ حُؼخهَ ٣ذسى إٔ ٝسحء ٛزح حُوٍٞ ٓخ ٝسحءٙ ٖٓ طٜذ٣ذ ٝٝػ٤ذ ، كٖٔ ٣وذّ ػ٠ِ رُي ، 

. كخُلغخد أٓخٓٚ ٝحُؼوخد ٣٘ظظشٙ 

ْْ سٝحٙ حُزخخس١: ا٠ُ ًغشٟ - - ؿخء ك٢ سعخُش حُشعٍٞ *  .  أعِْ طَْغَِ
حػشف ح٩ع٬ّ ، ٝحدخَ : ؿخ٣ش ح٣٩ـخص ، ٝٓ٘ظ٠ٜ ح٫خظقخس ، كٔؼ٠٘ ٛخط٤ٖ حٌُِٔظ٤ٖ  (أعِْ طغِْ )ٝك٢ هٍٞ حُشعٍٞ 

ك٤ٚ ، ٝعِِّْ أٓشى َّللَّ ، رخ٫ٗو٤خد ُٚ رخُطخػش ٝحُخِٞؿ ٖٓ حُؾشى ، كبٕ طلون رُي عِٔض ٗلغي ٖٓ حُؼزحد ٝعِطخٗي 

  . ٖٓ ح٤ٜٗ٫خس
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 ح٬ٌُّ  (ؿٔٞك)رؾشه أ٫ ٣ئدٟ ا٠ُ حعظـ٬م ٣ٌٕٝٞ رلزف ًِٔش أٝ ؿِٔش أٝ أًؼش    : اإلٌجاز بالحذؾ - ب
 .

 
  {قٌمتها االهتمام بالخٌر }وٌكون قٌمته: إٌجاز بحذؾ المبتدأ  -1   :- مثل

 {قد غٌرا وجه البسٌطة حاال***  مٌالد إحسان وهجرة سؤدد }

 ........٬٤ٓد اكغخٕ  (ٛٞ ، ٛزح  )أفَ ح٬ٌُّ 

 .٫ٝعظخشحؿٚ ٗزلغ ػٖ ًِٔش ؿخُزخا ٌٗشس ك٠ أٍٝ ح٬ٌُّ ٣ٌٖٔ إٔ ٗنغ هزِٜخ م٤ٔشحا ٓ٘خعزخا أٝ حعْ اؽخسس ٓ٘خعذ *
 {سقتك بالعٌنٌن خمرا *   حوراء إن نظرت إلٌك   }:          ٝٓؼَ

 .....كٞسحء (٠ٛ ، ٛزٙ)أفَ ح٬ٌُّ

 .{ه٤ٔظٜخ حُؼّٔٞ ٝحُؾٍٔٞ أٝ ُِؼِْ رٚ }٣ٌٕٝٞ ه٤ٔظٚ: إٌجاز بحذؾ المفعول به - 2

 {.ٝهللا ٣يػٞ ا٠ُ ىحٍ ح٬ُّٔ }: هخٍ طؼخ٠ُ: ٓؼَ 

 ٫ٝعظخشحؿٚ ٗزلغ ػٖ كؼَ ٓظؼذ ٝ ٤ُظ ُٚ ٓلؼٍٞ ،أفَ ح٬ٌُّ ك٢ ؿ٤ش حُوشإٓ  *
 {٣ذػٞ حُ٘خط }

  {شكرت كأن لى فٌها نصٌباً * إذا ما نعمة وافت لغٌرى  }:          ٓؼَ

 (ؽٌشص هللا  )أفَ ح٬ٌُّ 

 { وإنى ألُخفى منك أضعاف ما أُبدى* أاُلُم لما أبدى علٌك من األسى }: ٓؼَ
أٝ ٗزلغ ػٖ ًِٔش  (٣خ)٫ٝعظخشحؿٚ ٗزلغ ػٖ ًِٔش ٣قق إٔ ٗنغ هزِٜخ  (ُِوشد )ٝه٤ٔظٚ  : حذؾ أداة نداء - 3

 .(٣خ )ؿ٤ش ٓغزٞهش رـ  (أ٣ٜخ)

 {ٝكزي ك٠ ف٤ْٔ حُوِذ ٗخّ......    ٖٓ أػٔخم هِز٠    ٓقشأكزي }: ٓؼَ

 {٣خ ٓقش }أفَ ح٬ٌُّ أكزي 
 {٫ٝ طخَؼ ػخد٣خص ح٤ُِخ٠ُ.....   ٫ طخق ػ٘ض حُذٛش أ٣ٜخ حُطلَ}ٓؼَ 

 {٣خ أ٣ٜخ حُطلَ }أفَ ح٬ٌُّ  

 ه٤ٔظٚ حُؼِْ رٚ: حذؾ المضاؾ وإبقاء المضاؾ إلٌه- 4

 أفَ حٌُِْ ك٢ ؿ٤ش حُوشإٓ. {.... حُظ٠ ً٘خ ك٤ٜخحُوش٣شٝحعؤٍ  }: هخٍ طؼخ٠ُ: ٓؼَ

 .{ٝحعؤٍ أَٛ حُوش٣ش } 
 . ه٤ٔظٚ حُؼّٔٞ ٝحُؾٍٔٞ أٝ حُؼِْ رٚ:حذؾ المضاؾ إلٌه وإبقاء المضاؾ- 5

ٌَة }: ٓؼَ  .{.....ًَ ؽ٠ء ٣ـشٟ } أفَ ح٬ٌُّ. { ٣ـشٟ ا٠ُ أؿَ ٓغ٠ًٔ

َُ حُلٔذ َّلل ٖٓ  }: ٓؼَ  .{ٖٓ هزَ حُ٘قش ٖٝٓ رؼذٙ} أفَ ح٬ٌُّ ك٢ ؿ٤ش حُوشإٓ . {رؼذُ  ٖٝٓ هز

 . ه٤ٔظٚ ُِؼِْ رٚ أٝ طؼظ٤ٔٚ:حذؾ الموصوؾ وإبقاء الصفة- 6
 .{ٝرًش هللا رًشح ًؼ٤شح} أفَ ح٬ٌُّ ك٢ ؿ٤ش حُوشإٓ  {  ًؼ٤شحٝرًش هللا  }: ٓؼَ

 .{..ٝػ٘ذْٛ كٞس هخفشحص }أفَ ح٬ٌُّ ك٢ ؿ٤ش حُوشإٓ .  { حُطشف أطشحدهخفشحصٝػ٘ذْٛ  }: ٓؼَ

 .ه٤ٔظٚ ُِؼِْ رٚ: حذؾ الصفة وإبقاء الموصوؾ- 7

ًٝخٕ ٝسحءْٛ ِٓي ظخُْ  } ٝأفَ ح٬ٌُّ ك٢ ؿ٤ش حُوشإٓ{ ؿقزخ عل٤٘ش ٣ؤخز ًَ ِٓيًٝخٕ ٝسحءْٛ  }: هخٍ طؼخ٠ُ: ٓؼَ

 .{٣ؤخز ًَ عل٤٘ش فخُلش ؿقزخ 
 .                                                                                                 ه٤ٔظٚ ُِؼّٔٞ ٝحُؾٍٔٞ أٝ ُِظؼظ٤ْ أٝ ُِؼِْ رٚ: حذؾ الفاعل ببناء الفعل للمجهول- 8

 {خِن هللا ح٩ٗغخٕ} أفَ ح٬ٌُّ ك٢ ؿ٤ش حُوشإٓ { ح٩ٗغخٕ ػـ٫ُٞخِن }:   ٓؼَ

 {وإنى ألُخفى منك أضعاؾ ما أُبدى*  لما أبدى علٌك من األسى المُ أُ }: ٓؼَ
  

: اإلطُبة  - 2

ًخُشؿزش ك٢ حُلذ٣غ ٓغ )عٞحء أًخٗض حُض٣خدس ًِٔش أّ ؿِٔش رؾشه إٔ طٌٕٞ ُٜخ كخثذس صحثذس ٛٞ أدحء حُٔؼ٠٘ رؼزخسس *
أٝ حُظلق٤َ - أٝ رًش حُخخؿ رؼذ حُؼخّ - أٝ حُظشحدف - أٝ حُظز٤٣َ - أٝ حُظؼ٤َِ ، أٝ ح٫كظشحط ، أٝ حُذػخء - حُٔلزٞد 
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كبرح خِض حُض٣خدس ٖٓ حُلخثذس ك٬ ٣غ٠ٔ ح٬ٌُّ ٓؼٜخ اه٘خرخ ، رَ طط٬٣ٞ أٝ كؾٞح ٫ دحػ٢ ُٚ ، ٝٛٞ ٓزّٓٞ  (رؼذ ح٩ؿٔخٍ

. 

يٍ صـــٕس 

اإلطُبة 

 

 :ٓؼَ.  ٝه٤ٔظٚ ط٤ًٞذ. رخُظؼز٤ش ػٖ حُٔؼ٠٘ حُٞحكذ رؤُلخظ ٓخظِلش:  ا١٘خد رخُظَحىف - 1

                { إننى أعطٌت ما استبقٌت شٌبا ...   أطلق ٌدىَّ   أعطنى حرٌتى} 

ٗزلغ ػٖ ػذد ػْ ر٤خٕ ٌٓٞٗخص حُؼذد  أٝ كٌشس ػْ ؽشف ٛزٙ  :ا١٘خد ػٖ ٣َ١ن حُظل٤َٜ رؼي ح٩ؿٔخٍ - 2 

 .                               ٝه٤ٔظٚ حُظٞم٤ق ٝحُظ٤ًٞذ. حُلٌشس 

 {                     ورود المناٌا   ونٌل الُمنى*  ونفس الشرٌؾ لها ؼاٌتان    }: ٓؼَ
ٍظ  } :هٍٞ حُشعٍٞ  : ٓؼَ ْٔ ُّ َػ٠َِ َخ ْع٬َ ُ : ر٢َُِ٘ ح٩ِْ ْٕ ٫َ اََُٚ ا٫َّ هللاَّ ِ , َؽَٜخَدسُ أَ ٍُ هللاَّ ح َسُعٞ ذا َّٔ َل ُٓ  َّٕ أَ َٝ , ُّ اِهَخ َٝ

٬َِس  خِس , حُقَّ ًَ ا٣ِظَخُء حُضَّ ُْز٤َِْض , َٝ َكؾُّ ح َٝ , َٕ َنخ َٓ ُّ َس ْٞ َف َٝ} .           

 .{حُظ٤ٟٞق رؼي ح٩رٜخّ}ٌٝٛح حُ٘ٞع ٖٓ ح١٩٘خد ٠ُٔٔ٣ أ٠٣خ  * 

ُظ٘ز٤ٚ ػ٠ِ كنَ ٝه٤ٔظٚ حُؼّٔٞ ٝح. رزًش حٌَُ ػْ رؼنٚ أٝ ؿضثٚ:ا١٘خد ػٖ ٣َ١ن ًًَ حُوخٙ رؼي حُؼخّ - 3

 .ٝطؼظ٤ٔٚحُخخؿ 

ٍُ ) :هُٞٚ طؼخ٠ُ: ٓؼَ شُ طََ٘ضَّ ٌَ ٬ثِ َٔ ُْ حح َٝ ٝفُ   شٍ ُشُّ ْٓ َِّ أَ ًُ  ْٖ ِٓ  ْْ ِٜ ِٕ َسرِّ ( . 4:حُوذس )( ك٤َِٜخ رِبِْر

ٓغ أٗٚ دحخَ ك٢ ػّٔٞ ح٬ُٔثٌش - ػ٤ِٚ حُغ٬ّ-حُشٝف رخُزًش ، ٝٛٞ ؿزش٣َ- عزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ - كوذ خـ هللا 
 .طٌش٣ٔخا ٝ طؾش٣لخا ُٚ 

 (.حُق٬س حُٞعط٠ ُٝقِٞحصكخكظٞح ػ٠ِ ح ): هُٞٚ طؼخ٠ُ: ٓؼَ

  .حُخخؿد ح٫ٛظٔخّ حُؼّٔٞ ٓغ س٩كخد: حُوخٙا١٘خد ػٖ ٣َ١ن ًًَ حُؼخّ رؼي - 4

ُِْلَغخدُ ):هُٞٚ طؼخ٠ُ: ٓؼَ ُّ ح َّ ٣َوُٞ ْٞ َ٣ َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ِْ ُِ َٝ حَُِذ١َّ  َٞ ُِ َٝ َخ حْؿلِْش ٢ُِ  (.  41:ارشح٤ْٛ) (َسرَّ٘

 .(ٝٓخ أٝط٠ ٓٞع٠ ٝػ٤غ٠ ٝٓخ أُٝط٠ حُ٘ز٤ٕٞ):هُٞٚ طؼخ٠ُ: ٓؼَ

بذكر كلمة أو جملة بٌن كالمٌن متصلٌن فى المعنى وٌمكن االستغناء عن  :ا١٘خد ػٖ ٣َ١ن ح٫ػظَحٝ - 5
وقٌمته االحتراس حٌن ٌأتى المتكلم لٌخلص كالمه من معنى خاطا قد ٌتبادر إلى ذهن . الكلمة أو الجملة 

 { كقلب الطفل ٌؽتفر الذنوب*  قلب  وإن هاجت األحقادولى }: المتلقى ،فى مثل   قول الشاعر
  {  صوب الربٌع ودٌمة تهمى*       وسقى دٌارك ؼٌر مفسدها        }:       ٓؼَ 

 .كظ٠ ٫ ٣ظٖ أكذ أٗٚ ٣ذػٞ ػ٤ِٜخ رخُـشم

 :هٍٞ حُؾخػش: ٓؼَ: ٝهذ ٣ٌٕٞ ح٫ػظشحك ُِذػخء

 {قد أحوجت سمعى إلى ترجمان  -  *  ُبــْلؽـتهاو- إن الثـمانــٌن } 
 :  ٝهذ ٣ٌٕٞ ح٫ػظشحك ُِظؼ٤َِ ٓؼَ هٍٞ حُؾخػش

 .أٟ ٧ٗ٘خ أدسٟ ر٘ـذ {أ قرٌب طرٌقنا أم ٌطولُ -     *     ونحن أدرى بنجد–قد َسؤَلنا } 
ٝهي ٣ؤط٠ : ك٤ٖ ٣ؤط٠ ر٬ٌّ ؿذ٣ذ رؼذ طٔخّ حُٔؼ٠٘ ٣ٌٖٝٔ ح٫عظـ٘خء ػ٘ٚ :  حُظٌ ٤٣َ ا١٘خد ػٖ ٣َ١ن- 6 

  ك٢ ٓؼَ ُِظؼ٤َِ

ُٓٞسِ ):هُٞٚ طؼخ٠ُ ِّ ح٧ُْ ْٖ َػْض ِٓ َّٕ َرَُِي  خ أََفخرََي اِ َٓ حْفزِْش َػ٠َِ  ( . 17ٖٓ ح٣٥ش: ُؤخٕ )(َٝ

ِؼ٤ِق ، ): هٍٞ حُشعٍٞ   ك٢ ٓؼَٝهي ٣ٌٕٞ ٬ُكظَحّ ِٖ حُنَّ ِٓ ْئ ُٔ َٖ حُ ِٓ ِ طَؼخ٠ُ  أَكذُّ ا٠ُ هللاَّ َٝ ١ُِّٞ َخ٤ْشٌة  ُٖ حُوَ ِٓ ْئ ُٔ حُ

ٍَّ َخ٤ْشٌة  ًُ ٍَّ َخ٤ْشٌة )كوٍٞ حُشعٍٞ  : (ٝك٢  ًُ حكظشحط ؿ٤َٔ كظ٠ ٫ ٣ظْٞٛ حُوخسة إٔ حُٔئٖٓ حُنؼ٤ق ٫ ( ٝك٢ 

خ٤ش ك٤ٚ  
ًوُٞٚ طؼخ٠ُ ٝ  :( َّٕ ُ ٣َْؾَُٜذ اِ هللاَّ َٝ ُْ اََِّٗي ََُشُعُُُٞٚ  ُ ٣َْؼَِ هللاَّ َٝ  ِ ٍُ هللاَّ َٕ هَخُُٞح َْٗؾَُٜذ اََِّٗي ََُشُعٞ َ٘خكِوُٞ ُٔ ُْ اَِرح َؿخَءَى ح
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 َٕ خِررُٞ ٌَ َُ َٖ َ٘خكِو٤ِ ُٔ ُْ ( .  1:حُٔ٘خكوٕٞ )(ح

ُْ اََِّٗي ََُشُعُُُٞٚ  }كوُٞٚ طؼخ٠ُ  ُ ٣َْؼَِ هللاَّ . اه٘خد ؿ٢ء رٚ ٬ُكظشحط {َٝ

  :( ُِشؿزش ك٢ اهخُش حُلذ٣غ ٓغ حُٔلزٞد) ُِٔئحٗٔش ا١٘خد– 7
َُٓٞع٠  ): هُٞٚ طؼخ٠ُٓؼَ  ٤َِ٘ي ٣َخ  ِٔ َِْي ر٤َِ خ طِ َٓ ٢َُِ ك٤َِٜخ * َٝ َٝ  ٢ ِٔ أَُٛؼُّ رَِٜخ َػ٠َِ َؿَ٘ َٝ ؤُ َػ٤ََِْٜخ  ًَّ َٞ ٢َِٛ َػَقخ١َ أَطَ  ٍَ هَخ

آِسُد أُْخَشٟ  ( . 18 :17هٚ  )(َٓ

رحا رخُلذ٣غ ٓغ هللا ، كٜٞ ٣ٌِْ سد حُؼضس ٣ٝغؼذ أػظْ عؼخدس  ك٢ حُٔؼخٍ حُغخرن رغو ع٤ذٗخ ٓٞع٠ ح٬ٌُّ طِزُّ
ؤُ )رٜزٙ حُٔ٘ضُش ُزُي أهخٍ ٓغ أٗٚ ًخٕ ٣ٌل٤ٚ إٔ ٣وٍٞ  ًَّ َٞ  .(٢َِٛ َػَقخ١َ أَطَ

 ٝه٤ٔظٚ حُظ٤ًٞذ :ا١٘خد ػٖ ٣َ١ن حُظٌَحٍ  - 8

 ُُْؼْغِش ٣ُْغشحا ): ًوُٞٚ طؼخ٠ُ َغ ح َٓ  َّٕ ُُْؼْغِش ٣ُْغشحا * كَبِ َغ ح َٓ  َّٕ  ( .6: 5حُؾشف  )(اِ

 

 
األسالٌب الخبرٌة واإلنشابٌة 

 

األعهٕة انخجش٘  

حُلوخثن حُؼ٤ِٔش -  حُلذ٣غ  -  حُوشإٓ حٌُش٣ْ  :وهو ما ٌحتمل الصدق والكذب وٌستثنى من هذا 

: ح٧عِٞد حُخزش١ أؿشحمٚ حُز٬ؿ٤ش ًؼ٤شس طؤط٢ كغذ حُٔؼ٠٘ حُز١ ٣ٞك٢ رٚ ع٤خم ح٬ٌُّ ، ٜٝٓ٘خ - 
... حُٔذف -  حُظٞر٤خ  -  حُظٜذ٣ذ  -  حُ٘قق  -  حُلخش  -  اظٜخس حُنؼق  -  اظٜخس حُظلغش  -  ح٫عظشكخّ  )

:  ٝ ٜٓ٘خ  (اُخ 

 . فٌه اعتراؾ بالذنب وإقرار بالضعؾ ارح ًخٕ ح٬ٌُّ - : وإظهار الضعؾ االسترحام  -  1
 .(..ا٢ُٜ ػزذى حُؼخف٢ أطخًخ):  مثل

(. ٤ُٝظ عٞحء ػخُْ ٝؿٍٜٞ): ٗلٞ إؼراء المخاطب بشًء،  -  2
٢ِّ٘ ): ًوُٞٚ طؼخ٠ُ  إظهار الضعؾ والخشوع،  -  3 ِٓ  ُْ َؼْظ ُْ َٖ ح َٛ َٝ ٍَ َسدِّ ا٢ِِّٗ  ( . 4ٖٓ ح٣٥ش: ٓش٣ْ) (هَخ

ْٗؼ٠َ  ):  ًوُٞٚ طؼخ٠ُ إظهار التحسر على شًء محبوب،  -  4 َمْؼظَُٜخ أُ َٝ ٖٓ : آٍ ػٔشحٕ)         (هَخَُْض َسدِّ ا٢ِِّٗ 
  . (36ح٣٥ش

 .(!أٗخ أػِْ ك٤ْ أٗض): ًوُٞي التوبٌخ،  -  6   .(..ؿخء حُلن) ًوُٞٚ طؼخ٠ُ إظهار الفرح،  -  5
   .(أٗخ ع٤ذ ُٝذ آدّ ٫ٝ كخش): ٗلٞ الفخر،  -  8   .(أرـل حُل٬ٍ حُط٬م)ٗلٞ  التحذٌر،  -  7
. (..كبٗي ؽٔظ ٝحُِٔٞى ًٞحًذ): ٗلٞ المدح،  -  9

األعهٕة اإلَشبئٙ  

 . وهو ما ال ٌحتمل الصدق أو الكذب 
: وهو نوعان 

.  ٝٛٞ ح٧ٓش ٝح٠ُٜ٘ ٝح٫عظلٜخّ ٝحُ٘ذحء ٝحُظ٢٘ٔ : يــــــــطلب -  

. و الرجاء  ٝٛٞ حُظؼـذ ٝحُوغْ ٝحُٔذف ٝحُزّ: ؼٌر طلبً-   
 . (أ١ ح٥ٓش ٣ؼذ ٗلغٚ أػ٠ِ ٖٓ حُٔخخهذ )ٛٞ هِذ كؼَ حُؾ٢ء ػ٠ِ ٝؿٚ ح٫عظؼ٬ء:     األمــر

  -: صٌػ األمر
". سر٘خ حؿلش ُ٘خ رٗٞر٘خا : " حُلؼَ ح٧ٓش ٓؼَ  -  (أ )

". ٖٓ ًخٕ ٣ئٖٓ رخَّلل ٝح٤ُّٞ ح٥خش ك٤ٌِشّ م٤لٚ: " حُٔنخسع حُٔوشٕٝ ر٬ّ ح٧ٓش  ٓؼَ  -   (د)

    ح اكغخٕٝرخُٞحُذ٣ٖ : " حُٔقذس حُ٘خثذ ػٖ كؼِٚ ٓؼَ  -  (ؽ)
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                                          ػ٤ِي رظوٟٞ هللا: " حعْ حُلؼَ  ٓؼَ   -  (د) 
 :   مثلتفهم من سٌاق الكالم وهً كثٌرة   : أؼراضه البالؼٌة  

: و منها  [التمنً-  التحسر  -  الذم والتحقٌر  -  التعجٌز  -  النصح واإلرشاد  -  التهدٌد  -  الدعاء  ]

  .إذا كان األمر من البشر إلى هللا : امدغاء - 1

ْر لًِ أَْمِري* َقاَل َربِّ اْشَرْح لًِ َصْدِري ): قول سٌدنا موسى : مثل  ٌَسِّ (. 26 : 25طـه) (َو

. إذا كان األمر من األدنى إلى األعلى من البشر  : امسحاء - 2

 . انظر إلى شعبك أٌها الحاكم : مثل 

. ، أو كان فٌه فائدة ستعود على المخاطب خالٌا من التكلٌف   إذا كان األمر:  امَصح والإزشاد - 3
 (دع ما ٌؤلمك )                (اطلبوا الحكمة عند الحكماء   ) : مثل.  

 فلطالما استعبد اإلنسان إحســـــان    **   أحسن إلى الناس تستعبد قـــلوبهم   
ـْفـِس الَ بِالِجـْسـِم إِْنَسـانُ ** ا  إلَى النْفـِس فاْسَتْكِمْل َفَضابِلََهـعْرجِ  اِ     فؤْنَت بِـالنَّ

. إذا كان األمر بٌن اثنٌن متساوٌٌن فً المكانة :  الامذياس - 4
 (أى إذا كان صادرا إلى األنداد ) 

. ٌا صاحبً تقصٌا نظرٌكما  : مثل- 
  (وهاتوا كرٌما مات من كثرة البذل** أرونى بخٌال طال عمرا ببخله -   : ) 

. إذا كان األمر ٌستحٌل القٌام به ؛ ألن المأمور ٌعجز أن ٌنفذ ما أمر به :  امذػخٌز - 5
ِ َفأَُرونًِ َماَذا َخلََق الهِذٌَن ِمْن ُدونِه) : مثل-  (. 11من اآلٌة: لقمان) (َهَذا َخْلُق َّللاه
ْن ِمْثلِِه ) -  ْلَنا َعلَى َعْبِدَنا َفأُْتوا بُِسوَرٍة مِّ ا َنزه ٍب ِممه ٌْ  (.23من اآلٌة: البقرة) (َوإِْن ُكْنُتْم فًِ َر

.  بعٌد التحقق  محبوبإذا كان األمر موجهاً لما ال ٌعقل ، أو للمطالبة بشًء:  امذيٍَ - 6

 .  بصبح وما اإلصباح منك بؤمثل  * أٌها اللٌل الطوٌل أال أنجلِ أال  : مثل- 

ر و امَدو - 7 . إذا كان األمر ٌتضمن ما ٌحزن النفس و ٌؤلمها على شًء مضى و انتهى :  امذحسُّ

َبا َمْن َعْصِرَي الَخالًِ: قال البارودي  : مثل ًه الصِّ وا َعلَ    .ُردُّ

. إذا كان الكالم ٌتضمن ما ٌخٌف و ٌرهب :  امذهدًد و امذحرًس  - 8
 .أْهِمْل دروسك ، وسترى عاقبة ذلك  : مثل 

. الناهٌة [ال]وٌأتً على صورة واحدة وهى المضارع المسبوق بـ: النهــً 
 .  { و النهً الحقٌقً هو طلب الكف من أعلى ألدنى}
وقد تخرج صٌغة النهً عن معناها الحقٌقً إلى معاٍن أخرى بالغٌة كالدعاء ، وااللتماس ، والتمنً ، }

... واإلرشاد ، والتوبٌخ ، والتٌبٌس ، والتهدٌد 

: تذكر أن 

األؼراض البالؼٌة ألسلوب النهً هً نفس األؼراض البالؼٌة لألمر  
 

َنا ال ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسٌَنا أَْو أَْخَطأَْنا) : امدغاء  -  1 (  286من اآلٌة: البقرة) (َربه

 ال ُتْقلِْع َعْن ِعَناِدك : قال األُب متوعداً ابنه  : امذهدًد  -  2

! ال تغربً ٌا شمس  : امذيٍَ  -  3

. (ال تطلبوا الحاجات فً غٌر حٌنها، وال تطلبوها من غٌر أهلها):  قال خالد بن صفوان : امَصح والإزشاد  -  4

(. 66من اآلٌة: التوبة) (ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إٌَِماِنُكمْ ) : امذٌئٌض  -  5

  .(ال تأملً ٌا نفس فً الدنٌا ، فما فٌها من وفاء ):  امذحسر وامَدو  -  6
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االعزفٓـبو 

. هو طلب معرفة شًء مجهول وٌحتاج إلى جواب  :االستفهـام الحقٌقً 
  . ال ٌتطلب جواباً و إنما ٌحمل من المشاعر  : االستفهـام البالؼً

:  بالغية عديدة منها اًا أغراض

: مثل  ( اذا كان الجواب على االستفهام بالنفى أى صح وضع أداة النفى مكان أداة االستفهام) : النفً -   1
ْعلَُموَن َوالهِذٌَن ال) ٌَ ْسَتِوي الهِذٌَن  ٌَ . (ٌعلمون  َهْل 

: مثل   أو كان الجواب علٌه باإلثباتإذا كان االستفهام منفٌاً  : التقرٌر و التؤكٌد  -  2

 .( ألم نشرح لك صدرك )
ُكْم َقالُوا َبلَى َشِهْدَنا) } (. 172من اآلٌة: األعراف) (أَلَْسُت بَِربِّ
:  إذا كان االستفهام عن شًء ال ٌصح أن ٌكون :اإلنكار -   2
اَس بِاْلبِرِّ َوَتْنَسْوَن أَْنفَُسُكْم )،   (.أتلعب و أنت تأكل ) : مثل-     (..أََتأُْمُروَن النه
او كان االستفهام عن .، واستقام المعنى  (لٌت)إذا إذا قدرت مكان أداة االستفهام أداة التمنً :  التمنً-  3

 شٌا محبوب وٌصعب او ٌستحٌت حصوله
ْشَفُعوا لََنا  ):  مثل-  ٌَ (. 53:األعراف) (َفَهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاَء َف
 أو ذكر الجواب بعد االستفهام. إذا كان الكالم فٌه ما ٌغري و ٌثٌر االنتباه :   التشوٌق و اإلؼراء-  4
  (.10من اآلٌة: الصف) (َهْل أَُدلُُّكْم َعلَى تَِجاَرٍة ُتْنِجٌُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلٌِمٍ  ) : مثل- 

انُــذاء 

لنداء  (ٌا )وٌنادى بها البعٌد، و ( هٌا )، و ( أٌا )و ( وا )، وٌنادي بهما القرٌب، و ( أي )الهمزة و: وأدواته هً 
. القرٌب والبعٌد 

 

 :أؼراض النداء البالؼٌة عدٌدة ومنها 

ر والحزن   -  1 ٌا درة نزعت من تاج والدها  : قول الشاعر ٌرثً ابنته  :  مثل  :إظهار التحسُّ

ِعً الَفْضَل َناِقصٌص : قال أبو العالء المعري : مثل  :التعجب  -  2 دِّ ٌَ  َفَواَعَجًبا َكْم 

. ٌا بالداً حجبت منذ األزل  : مثل   .إذا كان المنادى بعٌد المنال : االستبعاد   -  3

  .ٌا َّللا للمؤمنٌن  : مثل  :االستؽاثة   -  4
ٌا فتٌة الوطن المسلوب هل أمل على جباهكم السمراء ٌكتمل   : مثل  :التعظٌم   -  5
               ٌا صاحبً تقصٌا نظرٌكما  : مثل   :التنبٌه -   6

ـٙ ـــانزًُـ

 (لعل / عسى/هل / لو )وقد تستعمل فً التمنً أدوات أخرى هً  (لٌت)أداته األصلٌة 
تفٌد إظهار التمنً بعٌد نادر الحدوث  : لو 

 

.  لعل الكرب ٌنتهً  : مثل .إلظهار التمنً قرٌب الحدوث  : هل ، لعل .لو كان ذلك ٌشترى أو ٌرجع  : مثل
. أال لٌت الشباب ٌعود ٌوماً فأخبره بما فعل المشٌب : مثل  تفٌد استحالة حدوث الشًء  : لٌت

: ركش أٌ ــد

عندما ٌكون الدعاء بغٌر   -*- الدعاء: األسلوب الخبري لفظاً اإلنشابً معنى ، ودابماً ٌفٌد  : هناك أسلوب آخر هو
 (بطاعة َّللا ذى اعتصام ** بورك هارون من إمام ) : مثل    0أمر أو نهى 

   (ال حرمنى َّللا صابب رأٌك ) : مثل  .(جزاك َّللا خٌراً ) : مثل
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انزٕكٛذ 

  . ٔإَٔاػّ

ا و  ًٌّ  األصل فً الكالم أن ٌخلو األسلوب الخبري فٌه من أدوات التأكٌد ، حٌث ٌعرض على المخاَطب عرضاً أول
  ابتدابٌاً : " هنا   الكالم غٌر المؤكد ٌسمى 

. المهذب محبوب  : مثل
 فإن كان المخاَطب متردداً متحٌراً فً قبول الكالم فٌستحسن أن ٌؤكد بمؤكد واحد ؛ ألن حاله ٌتطلب دفع ذلك التردد 

" . طلبٌاً : " بمؤكد واحد ، وهنا الكالم المؤكد بمؤكد واحد ٌسمى 
. إن المهذب محبوب  : مثل

"  إنكارٌا : " ؤكد له بعدد من المؤكدات ، وهنا الكالم المؤكد بأكثر من مؤكد ٌسمى يوإن لم ٌقبله و كان إنكاره أشد وجب أن 

. إن المجتهد لمحبوب  : مثل

: تذكرأن 
  : - وسابل أسلوب التوكٌد

التوكٌد - أسالٌب القصر - أما الشرطٌة - حروف الجر الزابدة - قد - التوكٌد  نون– الم االبتداء - القسم - أنه - إّن )
.  (إلخ.... حقا ، ٌقٌنا ، ال رٌب : بعض األلفاظ مثل - المفعول المطلق - اللفظً والتوكٌد المعنوي 

 .هو أسلوب من أسالٌب توكٌد الكالم :   أسلوب القصر  
. تخصٌص شًء بشًء ، والشًء األول هو المقصور ، والشًء الثانً هو المقصور علٌه: هو- 

 )فمحمد... انه لٌس بشاعر ، وال كاهن : فً الرسالة، بمعنى ( )قصرت محّمداً  (وما محمد إال رسول): فلو قلت
. مقصور ، والرسالة مقصور علٌها (

. مقصور ومقصور علٌه :  إذن للقصر طرفان
 :  وسابل أسلوب القصر

.  وٌكون المقصور بعد أداة النفً، والمقصور علٌه بعد أداة االستثناء: النفً مع االستثناء  -  1
. (وما محّمد إال رسول قد خلت من قبله الُرُسل) : قال تعالى

.  وٌكون المقصور بعد إنما والمقصور علٌه هو المؤخر: إنما  -  2
 . (إنهما ٌخشى َّللا من عباده العلماء) : قال تعالى 
. والمقصور هو المؤخر، والمقصور علٌه هو المقدم: تقدٌم ما حقه التؤخٌر -  3
اك نستعٌن) : قال تعالى  ٌّ اك نعبد وا ٌّ . للمجتهد التفوق  . - (ا
 فإن كان العطف بال كان المقصور علٌه مقابال لما بعدها ، وإن كان العطف ببل أو ، (لكن- بل - ال )العطؾ بـ  - 4

. لكن كان المقصور علٌه ما بعدهما 
. (ما الفخر بالنسب بل بالتقوى) (الفخر بالعلم ال المال) 

التوكٌد ، التخصٌص ، المبالؽة : سر جماله   .عمر الفتى ذكره ال طول مّدته وموته خزٌه ال ٌومه الدانـً  :كقول الشاعر 
. المقبولة 

هامة بالؼٌة سبلة أ
ما نوع األسلوب فً األبٌات ؟ و ما ؼرضه البالؼً ؟  : 1س
:  لإلجابة عن هذا السؤال تذكر أن األساليب ثالثة أنواع : جـ 

غالباً تقرٌر المعنى وتوضٌحه ؛ ألنه ٌعرض حقابق ، وهذا له تأثٌره فً العقل : األسلوب الخبري ، وغرضه  - 1
. مع ما تفهمه من معنى األبٌات 

. اإلقناع و إثارة ذهن المخاطب : األسلوب اإلنشابً ، وغرضه  - 2
:  األسالٌب اإلنشابٌة نوعان :  تذكر 

. و هً األمر والنهً واالستفهام والنداء والتمنً  : طلبية* 
.  و هً التعجب والقسم والمدح والذم:غير طلبية*
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. ؼٌر ذلك فاألسلوب خبري 
 و ٌجمع الكاتب بٌن األسلوب الخبري و األسلوب اإلنشابً ؛ لٌجعل القارئ ٌشاركه أفكاره ومشاعره ، ولٌثٌر - 

. ذهنه و انتباهه ولٌبعد عنه الملل 
أسلوب خبري لفظاً إنشابً معنى ،   - 3

  .(جزاك َّللا خٌراً ): مثل . الدعاء  : غرضه- 
. هات من األبٌات لونا بٌانٌا و محسنا بدٌعٌا ، و فصلهما  : 2س

  .المجاز فقط - الكناٌة - االستعارة - التشبٌه : لإلجابة عن هذا السؤال تذكر أن اللون البٌانً هو : جـ 
. وتفصٌل الصورة ٌكون بذكر نوعها ، وسر جمالها واإلٌحاء فٌها إن وجد 

  (. التصرٌع  -التورٌة -  الجناس  -السجع - المقابلة - الطباق ): المحسن البدٌعً وتبحث عن * 
ما الفكرة العامة التً ٌناقشها الشاعر فً األبٌات   : 3س
لإلجابة عن هذا السؤال ضع عنواناً لألبٌات من خالل فهمك لما تتحدث عنه  : جـ 
لماذا آثر الشاعر األسلوب الخبري فً األبٌات ؟   : 4س
تقرٌر حقابق ثابتة ال تقبل الجدل أو النقاش كما  ألنه ٌفٌد  ؛آثر الشاعر األسلوب الخبري فً األبٌات: لإلجابة نقول : جـ 

 0 أن األسوب الخبرى ٌناسب الغرض الذى ٌتحدث عنه الشاعر فى األبٌات
لماذا لجؤ الشاعر إلى األسلوب اإلنشابً ؟  : 5س

 . مشاركة وجدانٌة بٌن الشاعر والمتلقى كما أن األسلوب ٌعقد لجذب انتباه السامع ، وإثارة ذهنه و تشوٌقه: جـ 
ما العاطفة المسٌطرة على الشاعر فً األبٌات ؟  : 6س
لإلجابة عن هذا السؤال تذكر أن العاطفة هً المشاعر و األحاسٌس التً سٌطرت على الشاعر تجاه الفكرة و تتضح من : جـ 

  إلخ ... دعوة إلى الكفاح - حب - و اعتزاز فخر - حزن - هً إما فرحة و خالل ألفاظه وصوره المعبرة ، 
 

للعاطفة المسٌطرة على الشاعر أثرها فً اختٌار األلفاظ ؟  : 7س
 أن الشاعر سٌطرت علٌه عاطفة قوٌة هً وقد ظهر أثر هذه العاطفة فً : لإلجابة عن هذا السؤال نقول : جـ 

 .  اختٌاره أللفاظه الموحٌة ومنها 
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إعمال العقل 
زكً نجٌب محمود                                    

: التعرٌف بالمؤلف 
تخرج من . ، فً بلدة مٌت الخولً عبد هللا، بمحافظة دمٌاطم1905ولد زكً نجٌب محمود عام     

بدأ فً كتابة سلسلة من المقاالت عن م 1933فً عام و. م 1930كلٌة المعلمٌن العلٌا بمصر، عام 
 فً بعثة صٌفٌة لمدة ستة نجلترا سافر إلى إم1936وفً عام . الفالسفة المحدثٌن فً مجلة الرسالة

وبعد عام واحد حصل على البكالورٌوس  .  سافر إلى إنجلترا للدراسات العلٌام1944وفً عام . شهور

وكانت تحتسب فً جامعة لندن آنذاك بمثابة )الشرفٌة فً الفلسفة من الدرجة األولى من جامعة لندن 
حصل على درجة الدكتوراه فً الفلسفة من جامعة م 1947عام . (الماجستٌر لكونها من الدرجة األولى

البحث إلى  وقد ترجم.  هالٌت.  ؾ.، بإشراؾ األستاذ هـ(الجبر الذاتً)فً موضوع  (كلٌة الملك)لندن 
م 1947عاد إلى مصر عام .     م 1973الفتاح بنفس العنوان عام  اللؽة العربٌة الدكتور إمام عبد

 .ة والتحق بهٌبة التدرٌس بقسم الفلسفة بكلٌة اآلداب جامعة القاهر
 
 

لقد قامت حضارات المسلمٌن ، كما قام ؼٌرها على واقع ، وعلى علم بذلك الواقع :حضارة المسلمٌن 
وها هو أمٌر المإمنٌن اإلمام علً بن ابً طالب ، :اإلمام علً والمنجم عندما هم بالخروج للقتال .

وقد هّم بالخروج للقتال ، فجاءه منجم ٌّدعً القدرة على حساب الؽٌب ، ونصحه بؤال ٌسٌر إلى القتال 
إنك إن سرت فً : " فً تلك الساعة ، وبؤن ٌجعل سٌره على ثالث ساعات مضٌن من النهار قابال له 

هذه الساعة ، أصابك وأصحابك أذى وضّر شدٌد ، وإن سرت فً الساعة التً أمرتك بها ، ظفرت 
" . وظهرت ، وأصبت ما طلبت 

ًّ :موقف اإلمام علً من المنجم وا الدروس المستفادة   إال – كّرم هللا وجهه –فما كان من اإلمام عل

أن أعرض عن المنجم ، بعد أن عّنفه تعنٌفا شدٌدا ، ومضى فٌما كان ماضٌا فٌه ، وانتصر ، فقال 

إن : لو سرنا فً الساعة التً حددها لنا المنجم ، وانتصرنا ، لقال الناس : " ألصحابه ساعة النصر 

منجم ، وال لنا بعده ، حتى  - - النصر إنما تحقق بفضل ذلك المنجم ونبوءته ، أما إنه ما كان لمحمد 
". فتح هللا علٌنا بالد كسرى وقٌصر

إنه لمن أعجب ما ٌلفت النظر فً طبٌعة اإلنسان :موقف الناس عند االختالف فً أمر من أمور العقل 

، أن الناس إذا اختلؾ بعضهم مع بعض على شًء تواله العقل بالتحلٌل والحساب ، لم ٌؽضب أحد 
 .منهم من أحد ، بل إنهم لٌراجعون  تحلٌلهم وحسابهم مرة أخرى ، حتً ٌذعن المخطا للمصٌب 

: موقف الناس عند االختالف فً أمر من أمور األهواء والعواطف 

 أما إذا اختلفوا على شًء فً ؼٌر مٌدان العقل ، شًء تولته العواطؾ واألهواء ، فال أمل عندبذ فً 
إقناع أو اقتناع ، وقد تمتد بٌنهم الخصومة إلى حد القتال ، فكؤنما ٌسهل علٌهم أن ٌتنازلوا عن الرأي 

الذي ٌرونه بعقولهم ، وال ٌسهل علٌهم أن ٌفرطوا فً مٌل مالت بهم إلٌه عواطفهم ، مع أن رإٌة 
. العقل هً مجال الٌقٌن ، وأما مٌل العاطفة فطرٌق معبؤ بالضباب 

بؤلسنتنا دون أن " العقل "  على أنه ال جدوى من أن نردد كلمة :والجدوى منها  (العقل  )ترداد كلمة 

 هو التخطٌط – آخر األمر –نعنً بها كل ما تعنٌه تلك الكلمة ، أو ما ٌجب أن تعنٌه ، إذ العقل 
. المدروس 



                                                                            

 
79 

 

ٓ٘ظيٟ ح٫ٓظلخٕ حُظؼ٠ٔ٤ِ  |  ُِٜق حُؼخ٠ٗ حُؼخٟٗٞح٤ُِٓٞش ك٢ ُـظ٘خ حُـ٤ِٔش

 

 

٣َٗق ح٣َُ٘ق  / حػيحى أ 
01003514468 

 
 0452963479ادفٌنا ــ بجوار المعدٌةسنتر البروؾ   

  وال ٌكون للتخطٌط المدروس معنى إال أن ٌكون هناك أهداؾ واضحة مقصودة :التخطٌط المدروس 

" ، وأن ٌكون هناك مسح إحصابً للواقع كما هو قابم ، ثّم ٌجًء ذلك التخطٌط المدروس الذي هو 
فٌطوع هذا الواقع الذي رسمته لنا البحوث اإلحصابٌة تطوٌعا ٌحقق تلك األهداؾ التً قصدنا " عقل 

. إلى تحقٌقها 
أٌن نقطة البدء التً بدأ منها تقدمنا فً هذا : إنه إذا قٌل لنا :نقطة البداٌة فً الحضارة اإلسالمٌة 

فً وجه " العقل " كانت البداٌة حٌن دعا الدعاة إلى صحوة : العصر؟  لكان الجواب الصحٌح هو 
.  الموجة العاتٌة التً ؼمرتنا بطوفانها ، فإنها من خرافات

    وما الخرافة ؟ هً قبل كّل شًء ، وبعد كّل شًء ربط المسببات :المقصود بالخرافة فً حٌاتنا 

  .بؽٌر أسبابها
إن تقدمنا قد بدأ ، عندما دعا الداعون إلى ٌقظة العقل ، : أقول      :بداٌة تقدمنا  كما ٌري الكاتب  

لترتبط النتابج بؤسبابها الصحٌحة ، وكان من أبرز هإالء الداعٌن إلى حكم العقل هو إمامنا الشٌخ 
محمد عبده ، الذي إذا طرحت من حصٌلته تلك الدعوة إلى تحكٌم العقل ، لم ٌبق منه إال واحد كسابر 

ٌوضح المبادئ األساسٌة فً اإلسالم ، توضٌحا ٌبٌن استنادها إلى - بكل جهده - اآلحاد ، فلقد أخذ 
، وعنده أن النظر العقلً هو وحده " النظر العقلً"منطق العقل ، فجعل األصل األهم لهذا الدٌن هو 

. وسٌلة اإلٌمان الصحٌح 
 
 

عالم قامت حضارة المسلمٌن ؟ : 1س

 -  لقد قامت حضارات المسلمٌن ، كما قام ؼٌرها على واقع ، وعلى علم بذلك الواقع .
ماذا حدث مع اإلمام علً عندما هم بالخروج للقتال ؟ وما موقفه ؟ : 2س

 -  ، جاءه منجم ٌّدعً القدرة على حساب الؽٌب ، ونصحه بؤال ٌسٌر إلى القتال فً تلك الساعة
إنك إن سرت فً هذه الساعة ، : " وبؤن ٌجعل سٌره على ثالث ساعات مضٌن من النهار قابال له 

أصابك وأصحابك أذى وضّر  شدٌد ، وإن سرت فً الساعة التً أمرتك بها ، ظفرت وظهرت ، 
ًّ "وأصبت ما طلبت    إال أن أعرض عن المنجم، بعد أن – كّرم هللا وجهه –فما كان من اإلمام عل

. عّنفه تعنٌفا شدٌدا، ومضى فٌما كان ماضٌا فٌه ، وانتصر 
بم برر اإلمام علً تصرفه ؟ وما الدرس المستفاد من ذلك ؟ : 3س

 -  لو سرنا فً الساعة التً حددها لنا المنجم ، وانتصرنا ، لقال الناس : قال ألصحابه ساعة النصر

منجم ، وال لنا بعده  - - أما إنه ما كان لمحمد " إن النصر إنما تحقق بفضل ذلك المنجم ونبوءته ، : 
". ، حتى فتح هللا علٌنا بالد كسرى وقٌصر

. أال نعتمد فً حٌاتنا إال على هللا ، ثم تحكٌم العقل  : الدرس المستفاد هو* 
ما موقف الناس عند االختالف فً أمر من أمور العقل ؟ : 4س

 -  الناس إذا اختلؾ بعضهم مع بعض على شًء تواله العقل بالتحلٌل والحساب ، لم ٌؽضب أحد
. منهم من أحد ، بل إنهم لٌراجعون  تحلٌلهم وحسابهم مرة أخرى ، حتً ٌذعن المخطا للمصٌب 

ماذا ٌحدث عند الخالف فً أمر من أمور األهواء والعواطف ؟  : 5س

 -  ًإذا اختلفوا على شًء فً ؼٌر مٌدان العقل، شًء تولته العواطؾ واألهواء، فال أمل عندبذ ف
. إقناع أو اقتناع ، وقد تمتد بٌنهم الخصومة إلى حد القتال 

ماذا نستفٌد من اختالف الناس فً حالة العقل عنها فً حالة العواطف ؟ :6س
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 -  ًٌسهل علً الناس أن ٌتنازلوا عن الرأي الذي ٌرونه بعقولهم، وال ٌسهل علٌهم أن ٌفرطوا ف
مٌل مالت بهم إلٌه عواطفهم، مع أن رإٌة العقل هً مجال الٌقٌن ، وأما مٌل العاطفة فطرٌق معبؤ 

. بالضباب 
؟  (العقل  )ما الجدوى من ترداد كلمة : 7س

 -  بؤلسنتنا دون أن نعنً بها كل ما تعنٌه تلك الكلمة ، أو ما " العقل"ال جدوى من أن نردد كلمة
. هو التخطٌط المدروس - آخر األمر - ٌجب أن تعنٌه ، إذ العقل 

متى ٌصبح التخطٌط المدروس معنى ؟  :8س

 -  ال ٌكون للتخطٌط المدروس معنى إال أن ٌكون هناك أهداؾ واضحة مقصودة ، وأن ٌكون هناك
فٌطوع هذا " عقل"مسح إحصابً للواقع كما هو قابم، ثّم ٌجًء ذلك التخطٌط المدروس الذي هو 

. الواقع الذي رسمته لنا البحوث اإلحصابٌة تطوٌعا ٌحقق تلك األهداؾ التً قصدنا إلى تحقٌقها 
متى كانت نقطة البداٌة فً الحضارة اإلسالمٌة ؟ :9س

 -  فً وجه الموجة العاتٌة التً ؼمرتنا بطوفانها ، " العقل"كانت البداٌة حٌن دعا الدعاة إلى صحوة
. فإنها من خرافات 

ما المقصود بالخرافة فً حٌاتنا ؟ : 10س

 -  هً قبل كّل شًء ، وبعد كّل شًء ربط المسببات بؽٌر أسبابها .
متى بدأ تقدمنا  كما ٌري الكاتب  ؟ : 11س

 -  إن تقدمنا قد بدأ، عندما دعا الداعون إلى ٌقظة العقل، لترتبط النتابج بؤسبابها الصحٌحة .
ما النموذج الذي قدمه الكاتب لٌدلل على صحة كالمه ؟ : 12س

 -  كان من أبرز هإالء الداعٌن إلى حكم العقل هو إمامنا الشٌخ محمد عبده ، الذي إذا طرحت من
- بكل جهده - حصٌلته تلك الدعوة إلى تحكٌم العقل ، لم ٌبق منه إال واحد كسابر اآلحاد ، فلقد أخذ 

ٌوضح المبادئ األساسٌة فً اإلسالم ، توضٌحا ٌبٌن استنادها إلى منطق العقل ، فجعل األصل األهم 
. ، وعنده أن النظر العقلً هو وحده وسٌلة اإلٌمان الصحٌح " النظر العقلً " لهذا الدٌن هو 

بم تمٌٌزت دعوة الشٌخ محمد عبدو ؟ : 13س

 -  ٌوضح المبادئ األساسٌة فً اإلسالم ، توضٌحا ٌبٌن استنادها إلى منطق - بكل جهده - لقد أخذ
، وعنده أن النظر العقلً هو وحده وسٌلة "النظر العقلً"العقل ، فجعل األصل األهم لهذا الدٌن هو 

. اإلٌمان الصحٌح 
ما الدروس المستفادة من الموضوع ؟ : 14س

 -  ًالدروس المستفادة ه  :
. تحكٌم العقل والبعد عن الكذب والتخرص - 1
 .األخذ باألسباب وترك النتابج على هللا - 2

 .اإلفادة من تجارب اآلخرٌن - 3

. البعد عن الخرافة والشعوذة - 4

 
 

 : الضباب - انصرؾ×  أراد ،عزم  : هم - ال فابدة :ال جدوى -  خرافة، وهم ،خٌال× حقٌقة :واقع
 : الؽٌب - ٌصدق× ٌزعم  : ٌّدعً - أضبة (ج)سحاب ٌؽشى األرض والمقصود عدم وضوح الرإٌة 

 نفع × ضرر : أذى -  تقصده : تعنٌه - اللٌل× األنهر  (ج): النهار - الشهادة× المقصود المستقبل 
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: ظفرت - جمع بٌانات : مسح إحصابً - نفع× أذى  :ضرّ -  العشوابٌة والتلقابٌة ×التدبٌر : التخطٌط- 
 - انهزمت×  وفازت انتصرت : ظهرت-  ٌعزز × ٌُخضع : ٌطّوع - فقدت×  حصلت على  ونالت

× األجوبة  (ج):الجواب - مدحه× المه ووبخه : عنفه - أردنا: قصدنا - أقبل× انصرؾ : أعرض
 -  مدعً معرفة الؽٌبوالعراؾ من ٌقرأ المستقبل بالنظر فى النجوم والمقصود : المنجم - السإال
 تخلى × قام به: تواله - ؼفلة× ٌقظة : صحوة - فارغ× مملوء : معبؤ - الداعٌة/ الداعً  (م): الدعاة

 علتنا والمقصود أؼرقتنا: ؼمرتنا - تمحٌص وتدقٌق: تحلٌل  - الهادبة× القوٌة الشدٌدة : العاتٌة- عنه 
طوفانة وقٌل هو مصدر كالرجحان والنقصان  (م) السٌل الشدٌد: بطوفانها - فهم منطقً : حساب- 

 - ٌرضى× ٌسخط : ٌؽضب- والدوران وال ٌجمع ، وٌجمعه البعض على  طوفانات و طوافٌن  
 المسببات-  وٌعصى  ٌتمردوٌعاند × ٌخضع  : ٌذعن - حقابق× خٌاالت وأوهام خرافة ،  (م) خرافات

المٌول : العواطؾ  - ؼفلة× صحوة  :ٌقظة - اتفقوا× تنازعوا : اختلفوا - األسباب× النتابج : 
آمال  (ج) ٌؤس× توقع الخٌر تفاإل و : أمل - أبمة (ج)شٌخ وقابد : إمام-  و التدبر التعقل× واألهواء 

 (م)األشخاص األفراد و : اآلحاد - هوى (ج)األهواءالمٌول والرؼبات - ت  جمع× أنقصت : طرحت-
 األصول (ج)األساس : األصل-  واالتفاق الوبام× االختالؾ والتناحر  :الخصومة-  الجماعات × أحد
األمر الذى ال ٌقبل : الٌقٌن - اعتمادها : استنادها-  وٌتمسكوا ٌتشبثوا× ٌتساهلوا : ٌفرطوا-  الفرع ×

 وسابل (ج)طرٌقة : وسٌلة- الشكوالظن واالرتٌاب × التؤكد والتثبت الشك  و
 
 
 

: السؤال األول 

وها هو أمٌر .      لقد قامت حضارات المسلمٌن ، كما قام ؼٌرها على واقع ، وعلى علم بذلك الواقع 
المإمنٌن اإلمام علً بن ابً طالب ، وقد هّم بالخروج للقتال ، فجاءه منجم ٌّدعً القدرة على حساب 
الؽٌب ، ونصحه بؤال ٌسٌر إلى القتال فً تلك الساعة ، وبؤن ٌجعل سٌره على ثالث ساعات مضٌن 

إنك إن سرت فً هذه الساعة ، أصابك وأصحابك أذى وضّر شدٌد ، وإن سرت : " من النهار قابال له 

" . فً الساعة التً أمرتك بها ، ظفرت وظهرت ، وأصبت ما طلبت 
 
. فى جمل مفٌدة  (اإلمام)، وجمع  (ٌّدعً)، ومضاد  (همّ )هات مرادؾ  (أ)
ما موقؾ اإلمام علً من المنجم ؟ وما الدروس المستفادة من ذلك ؟  (ب)
ما المبرر الذى ساقه اإلمام على للتدلٌل على صواب موقفه ؟  (جـ)
: ماذا كان ٌمكن أن ٌحدث لو  (د)
. استجاب اإلمام علً لنصح المنجم - 1
. لم ٌعنؾ اإلمام علً المنجم تعنٌفا شدٌدا - 2

 
: السؤال الثانى 

     إنه لمن أعجب ما ٌلفت النظر فً طبٌعة اإلنسان ، أن الناس إذا اختلؾ بعضهم مع بعض على 
شًء تواله العقل بالتحلٌل والحساب ، لم ٌؽضب أحد منهم من أحد ، بل إنهم لٌراجعون  تحلٌلهم 

أما إذا اختلفوا على شًء فً ؼٌر مٌدان العقل . وحسابهم مرة أخرى ، حتً ٌذعن المخطا للمصٌب 
، شًء تولته العواطؾ واألهواء ، فال أمل عندبذ فً إقناع أو اقتناع ، وقد تمتد بٌنهم الخصومة إلى 
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حد القتال ، فكؤنما ٌسهل علٌهم أن ٌتنازلوا عن الرأي الذي ٌرونه بعقولهم ، وال ٌسهل علٌهم أن 
ٌفرطوا فً مٌل مالت بهم إلٌه عواطفهم ، مع أن رإٌة العقل هً مجال الٌقٌن ، وأما مٌل العاطفة 

. فطرٌق معبؤ بالضباب 
 
. فى جمل مفٌدة  (مٌدان)، وجمع  (ٌلفت)، ومضاد  (األهواء)هات مرادؾ  (أ)

ما وجه العجب فً طبٌعة اإلنسان كما رأى الكاتب ؟  (ب)
ما األمر الذي ٌرشدنا إلٌه الكاتب عند الخالؾ فً شًء ؟  (جـ)
بم وصؾ الكاتب طرٌق العاطفة ؟  (د)
 

: السؤال الثالث 

إن تقدمنا قد بدأ ، عندما دعا الداعون إلى ٌقظة العقل ، لترتبط النتابج بؤسبابها الصحٌحة ، : أقول      
وكان من أبرز هإالء الداعٌن إلى حكم العقل هو إمامنا الشٌخ محمد عبده ، الذي إذا طرحت من 

- بكل جهده - حصٌلته تلك الدعوة إلى تحكٌم العقل ، لم ٌبق منه إال واحد كسابر اآلحاد ، فلقد أخذ 
ٌوضح المبادئ األساسٌة فً اإلسالم ، توضٌحا ٌبٌن استنادها إلى منطق العقل ، فجعل األصل األهم 

. ، وعنده أن النظر العقلً هو وحده وسٌلة اإلٌمان الصحٌح " النظر العقلً"لهذا الدٌن هو 
 
. فى جمل مفٌدة  (الداعون)، ومفرد  (ٌقظة)، ومضاد  (طرحت)هات مرادؾ  (أ)
متى بدأ تقدمنا  كما ٌري الكاتب  ؟   (ب)
ما النموذج الذى قدمه الكاتب لٌدلل على صحة كالمه ؟  (جـ)
إلى أى شىء استندت المبادئ األساسٌة فً اإلسالم ؟ - 1(د)
ما الدروس المستفادة من الموضوع بعد قراءتك له ؟ - 2

 
 

 آداب الصداقة
البن مسكوٌة 

آداب الصداقة            البن مسكوٌه  :               قراءة 
: التعرٌف بالمؤلف 

 م ، فٌلسوف و مؤرخ و شاعر 932 هو أبو علً أحمد بن محمد بن ٌعقوب بن مسكوٌه ولد عام 

فارسً بارز من أبناء مدٌنة الري فً إٌران و عمل فً بغداد و أصفهان  ، أول علماء المسلمٌن 
و له مؤلفات أخري فً  (تهذٌب األخالق و تطهٌر األعراق  )الذٌن كتبوا فً علم األخالق فً كتابه 

.   م 103األخالق و التارٌخ ، توفً عام 
الموضوع  

وتبالغ فً تفقدو وال تستهٌن بالٌسٌر من حقه , ٌجب علٌك متى حصل لك صدٌق أن تكثر مراعاته
فأما فً أوقات الرخاء فٌنبغً أن تلقاو بالوجه الطلق والخلق , عند مهم ٌعرض له أو حادث ٌحدث به

الرحب وأن تظهر له فً عٌنك وحركاتك وفً هشاشتك وارتٌاحك عند مشاهدته إٌاك ما ٌزداد به فً 
كل ٌوم وكل حال ثقة بمودتك وسكونا إلٌك وٌرى السرور فً جمٌع أعضائك التً ٌظهر السرور 

. فٌها إذا لقٌك؛ فإن التحفً الشدٌد عند طلعة الصدٌق ال ٌخفى
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, ثم ٌنبغً أن نفعل مثل ذلك بمن تعلم أنه ٌؤثرو وٌحبه من جار أو صدٌق أو ولد أو تابع أو حاشٌة 
وتثنً علٌهم من غٌر إسراف ٌخرج بك إلى الملق الذي ٌمقته علٌك وٌظهر له منك تكلف فٌه وإنما 

ٌتم لك ذلك إذا توخٌت الصدق فً كل ما تثنى به علٌه 
والزم هذو الطرٌقة حتى ال ٌقع منك توان فٌها بوجه من الوجوو وفً حال من األحوال فإن ذلك 

وٌهدٌك محبة الغرباء ومن ال معرفة لك به وكما أن الحمام إذا ألف بٌوتنا , ٌجلب المحبة الخالصة

فكذلك حال اإلنسان إذا عرفنا واختلط بنا , وأنس لمجالسنا وطاف بها ٌجلب لنا أشكاله وأمثاله
اختالط الراغب فٌنا اآلنس بنا بل ٌزٌد على الحٌوان غٌر الناطق بحسن الوصف وجمٌل الثناء ونشر 

. المحاسن
واجبة فإن مشاركته فً الضراء أوجب – وإن كانت – واعلم أن مشاركة الصدٌق فً السراء 

وموقعها عندو أعظم وانظر عند ذلك إن أصابته نكبة أو لحقته مصٌبة أو عثر به الدهر كٌف تكون 
مواساتك له بنفسك ومالك وكٌف ٌظهر له تفقدك ومراعاتك وال تنتظرن بأن ٌسألك تصرٌحا أو 
. تعرٌضا بل اطلع على قلبه واسبق إلى ما فً نفسه وشاركه فً مضض ما لحقه لتخفف عنه

وإن بلغت مرتبة  من الغنى فاغمس إخوانك فٌها من غٌر امتنان وال تطاول وإن رأٌت من بعضهم 
نبوا علٌك أو نقصانا مما عهدته فاختلط به واجتذبه إلٌك فإنك إن أنفت من ذلك أو داخلك شًء من 

الكبر والصلف علٌم انتقض حبل المودة وانتكثت قوته ومع ذلك فلست تأمن أن ٌزول عنك الغنى 
فتستحً  منهم وتضطر إلى قطٌعتهم حتى ال تنظر إلٌهم ثم حافظ على هذو الشروط بالمداومة علٌها 

. لتبقى المودة على حال واحد
ولٌس هذا الشرط خاصا بالمودة بل هو مطرد فً كل ما ٌخصك أعنى أن مركوبك وملبوسك ومنزلك 

فإذا كانت صورة حائطك وسطوحك كذلك ومتى . متى لم تراعها مراعاة متصلة فسدت وانتقضت
فكٌف ترى أن تجفو من ترجوو لكل خٌر وتنتظر مشاركته , غفلت أو توانٌت لم تأمن تقوضه وتهدمه

وأما صدٌقك فوجوو الضرر , فً السراء والضراء ومع ذلك فإن ضرر تلك ٌختص بك بمنفعة واحدة
التً تدخل علٌك بجفائه وانتقاض مودته كثٌرة عظٌمة ذلك أنه ٌنقلب عدوا وتتحول منافعه مضارا 
فال تأمن غوائله وعداوته وٌنقطع رجاؤك فٌما ال تجد له خلفا وال تستفٌد عنه عوضا وال ٌسد مسدو 

وإذا راعٌت شروطه وحافظت علٌها بالمداولة أمنت جمٌع ذلك , شًء 
 

ثم احذر فً صدٌقك وإن كنت متحلٌا بأدب وعلم أن تبخل علٌه بهما أو ٌرى فٌك أنك تحب االستبداد 
. دونه واالستئثار علٌه

فلٌس أحد ٌنقص من العلم ما ٌأخذو غٌرو بل ٌزكو على النفقة وٌربو مع الصداقة وٌزٌد على 
وهً أنه إما ٌكون قلٌل . اإلنفاق فإذا بخل صاحب علم بعلمه فإنما ذلك ألحوال فٌه كلها قبٌحة

وإما , البضاعة منه فهو ٌخاف أن ٌفنى ما عندو ـو ٌرد علٌه ما ال ٌعرف فٌزول تشرفه عند الجهال
. أن ٌكون مكتسبا به فهو ٌخشى أن ٌضٌق مكسبه به وٌنقص حظه منه

ثم احذر أن تنبسط بأصحابك وتحمل أحدا منهم على ذكر شًء فً نفسه وال ترخص فً عٌب شًء 

ٌتصل به فضال عن عٌبه وال ٌطمعن أحد فً ذلك من أولً أنسابك والمتصلٌن بك ال جدا وال هزال 
وأنت عٌنه وقلبه وخلٌفته على الناس كلهم بل أنت هو فإنه إن بلغه شًء , وكٌف تحتمل ذلك فٌه

. مما حذرتك منه لم ٌشك أن ذلك كان عن رأٌك وهواك فٌنقلب عدوا وٌنفر عنك نفور الضد 
وذلك أن األشرار ٌدخلون بٌن األخٌار فً صورة النصحاء فٌوهمونهم , ثم احذر النمٌمة وسماعها
أخبار أصدقائهم محرفة مموهة حتى إذا - فً عرض األحادٌث اللذٌذة– النصٌحة وٌنقلون إلٌهم 
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تجاسروا علٌهم بالحدٌث المختلق ٌصرحون لهم ما ٌفسد مودتهم وٌشوو وجوو أصدقائهم إلى أن 
وللقدماء فً هذا المعنى كتب مؤلفة ٌحذرون فٌها من النمٌمة وٌشبهون , ٌبغض بعضهم بعضا

صورة النمام بمن ٌحك بأظافرو أصول البنٌان القوٌة حتى ٌؤثر فٌها ثم ال ٌزال ٌزٌد وٌمعن حتى 
. ٌدخل فٌها المعول فٌقلعه من أصله

ونحن نكتفً  (كلٌلة ودمنة)وٌضربون له األمثال الكثٌرة المشبهة بحدٌث الثور مع األسد فً كتاب 

بهذا القدر من اإلٌماء ولست أترك مع اإلٌجاز واالختصار تعظٌم هذا الباب وتكرٌرو علٌك لتعلم أن 
القدماء إنما ألفوا فٌه كتب وضربوا له األمثال وأكثروا فٌه من الوصاٌا لما وراءو من النفع العظٌم 

 .عند السامعٌن من األخٌار ولما خافوو من الضرر الكثٌر على من ٌستهٌن به 
  

 اللغـــــــوٌات
تزٌد ،  : تبالغ  - إهماله × االعتناء به ، االهتمام به ، تفّقدو : مراعاته  - حظٌت ، نلت : حصل لك -

 : تستهٌن  - اهماله × تتبعه ، رعاٌته ، االعتناء به : تفقدو -  تقلل ، تقتضب × تغالً ، تجاوز الحد

أمر مقلق  : ُمهم -  الكثٌر × القلٌل ، الهٌن ، الزهٌد : الٌسٌر  - تستعظم ،تجلّ  × تستخف ، تستصغر
الشدة  × سعة العٌش ، الرغد : الرخاء - ٌصٌبه : والمقصود ٌظهر ، ٌلوح له ، : ٌعرض له  - مفزع

 : الوجه الطلق - تفارقه × تقابله : تلقاو - ٌحسن وٌستحب : ٌنبغً - رخو : مادتها ، الضٌق ،

ارتٌاحك  : هشاشتك  - أي الحسن الكرٌم : الخلق الرحب - الواسع : الرحب - العابس × البشوش
- استئناسا بك واستراحة إلٌك : سكوناً إلٌك  - محبتك : مودتك - وخفتك فً المقابلة ، سرورك

 ٌفضله : ٌؤثرو  - رؤٌته : طلعة الصدٌق -  االحتفال والترحٌب : التحفً - أي استقبلك : لقٌك 

 : تثنً  - حواشٍق  (ج) أهل ، خواص : حاشٌة  - تبع ، ُتباع ، َتبعة (ج) متبوع × خادم : تابع -

د ، مجاوزة الحد : إسراف - تذم ، تقدح × تمدح ٌّ أي ٌؤدي  : ٌخرج بك إلى - اعتدال × إفراط ، تز
 : تكلف - ٌحبه × ٌكرهه ، ٌبغضه : ٌمقته - المداهنة ، المجاملة الزائدة عن الحد : الملق - إلى

ٌسوق ،  : ٌجلب -  تقصٌر : توانٍق   - تحّرٌت ، قصدت : توخٌت  - تلقائٌة ، تطّبع × تصنع ، تظاهر

دار ،  : طاف - استوحش ونفر × أنس واعتاد ، أحب : ألف - الصافٌة : المحبة الخالصة - ٌأتً بـ
النعمة  : السراء - حسن (م) المساوئ × المزاٌا : المحاسن - النافر × الساكن الفرح : اآلنس - جال

 : والمقصود مكانها ، : موقعها - ألزم وأحق : أوجب - الشدة : الضراء - الضراء × ، الرخاء

أسقطه ،  : عثر به - أصابته كارثة : مصٌبة لحقته - نكبات (ج) مصٌبة مؤلمة : نكبة - تأثٌرها
 : مواساتك - نزل به بالء أي : عثر به الدهر - أدهر ، دهور (ج) الزمان الممتد : الدهر - أوقعه

 : تخفف عنه - ألم ، وجع : مضض  - تصرٌحاً  × تلمٌحاً  : تعرٌضاً   - إظهاراً  : تصرٌحاً  - تعزٌتك

إٌذاء  : امتنان - شارك : والمقصود اغمر ، غّطس ، : اغمس - منزلة ، مكانة : مرتبة  - تهّون عنه
 جهلته × عرفته : عهدته - إعراضاً ، بعداً ، تجافٌاً  : ُنُبّواً  - تكّبر ، تفّضل : تطاول - ، تفّضل بالعطاء

 × العظمة ، التجبر : الكبر - أي مأل نفسك ، ساورك : داخلك شًء  - استنكفت ، استكبرت : أنفت -

لَف -  التواضع  تخلفت وتراجعت  : انتكثت قوته - أي انقطع : انتقض حبل المودة  - العجرفة : الصَّ

  - قطائع (ج) وصالهم × هجرتهم : قطٌعتهم - تتبجح × تخجل : تستحً  - ضعفت : المراد ،
 : توانٌت -  انتبهت × سهوت : غفلت - انقطعت : انتقضت -  متقطع × مستمر ، دائم : مطرد

- فتورو : جفائه  - تصل × تعرض عن ، تهجر : تجفو  - تهدمه : تقوضه  - تكاسلت ، تقاعست

  غائلة(م)شرورو  : غوائله - فوائد ، منافع × أضراراً  : مضاراً  - قطع محبته : انتقاض مودته 
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 : تبخل - متصفاً  : متحلٌاً  - ٌقوم مقامه ، ٌحل مكانه : مسدو ٌسد -  عوضاً ، بدالً  : خلفاً   -

االنفراد ، االختصاص ،  : االستئثار - الشورى × االنفراد بالرأي : االستبداد - تجود × تضن

قِباح ،  (ج) بشعة ، شائنة ، شنٌعة : قبٌحة - ٌنقص × ٌنمو ، ٌزٌد : ٌزكو - اإلٌثار × االستحواذ
  -حظوظ  (ج) نصٌبه : حظه  - ٌدوم ، ٌبقى × ٌنتهً وجودو : ٌفنى - طٌبة ، حسنة × قبائح
 : أولً - تسّهل : ترخص - تخٌر × تغري : والمقصود تجبر ، ترغم ، تلزم ، : تحمل

وكٌل ، نائب  : خلٌفته - جداً  × مزاحاً  : هزالً  -  نسٌبك(م)أقربائك  : أنسبائك - ذي (م (أصحاب

الوشاٌة ،  : النمٌمة - األضداد (ج) الخصم : الضد - خلفاء ، خالئف (ج) تقوم مقامه : والمقصود 
ة فً أطراف األصابع : أظافٌرو - نمائم (ج) الوقٌعة بٌن الناس ٌَّ ٌبالغ  : ٌمعن  - أظفور (م) مادة قرن

 : اإلٌماء - ٌثبته × ٌنزعه : ٌقلعه - معاول (ج) آلة من الحدٌد ٌنقر بها الصخر : المعول - ، ٌكثر

 . ٌستخف ، ٌستصغر : ٌستهٌن - اإلسهاب ، اإلطناب ، التطوٌل × االختصار : اإلٌجاز - اإلشارة

 
  األفكارمناقشة

ما واجبك نحو صدٌقك إن وجد؟  : 1س
 -  وتبالغ فً تفقدو وال تستهٌن بالٌسٌر من حقه عند  حادث ٌحدث به, ٌجب  أن تكثر مراعاته .

كٌف ٌنبغً لقاء الصدٌق فً أوقات الرخاء ؟ ولماذا ؟   : 2س
 -   فً أوقات الرخاء ٌنبغً أن تلقاو بالوجه الطلق والخلق الرحب وأن تظهر له فً عٌنك

وحركاتك وفً هشاشتك وارتٌاحك عند مشاهدته إٌاك ما ٌزداد به  ثقة بمودتك وسكونا إلٌك وٌرى 
. السرور فً جمٌع أعضائك التً ٌظهر السرور فٌها إذا لقٌك

ما هذو األعضاء ؟  , الصدٌق ٌجب أن ٌرى سرورك بلقٌاو فً جمٌع أعضائك  : 3س

 -   واإلسراع إلٌه باألقدام , وحفاوة السالم بالٌد , فً تبسم الفم ونظرة العٌن  .
من الذي ٌنبغً إظهار السرور والهشاشة بلقٌاو ؟   : 4س
 -   كل من تعلم أنه ٌؤثرو وٌحبه من جار أو صدٌق أو ولد أو تابع أو حاشٌة  .
ما هً ؟  , وضع الكاتب شروطا للثناء  على األصدقاء حتى ٌكون مقبوال  : 5س
  -   أن تثنً علٌهم من غٌر إسراف ٌخرج بك إلى الملق الذي ٌمقته علٌك وٌظهر له منك تكلف

.  فٌه وإنما ٌتم لك ذلك إذا توخٌت الصدق فً كل ما تثنى به علٌه 

لماذا أمرنا الكاتب بالتزام طرٌقة الهشاشة وإظهار األلفة عند لقاء الصدٌق ؟  : 6س
 -  وٌهدٌك محبة , حتى ال ٌقع منك تقصٌر بوجه من الوجوو  فإن ذلك ٌجلب المحبة الخالصة

.  الغرباء  
فما المثال الذي ضربه لذلك  ؟  , أقنعنا الكاتب بضرورة إظهار األلفة واألنس للصدٌق : 7س
 -  فكذلك حال اإلنسان إذا عرفنا واختلط , الحمام إذا ألف بٌوتنا وأنس لمجالسنا  ٌجلب لنا  أمثاله

بنا اختالط الراغب فٌنا اآلنس بنا بل ٌزٌد على الحٌوان غٌر الناطق بحسن الوصف  ونشر 
. المحاسن

ما حكم مشاركة الصدٌق فً السراء والضراء عند الكاتب  ؟  وما موقعها عندو ؟  : 8س
 -   مشاركة الصدٌق فً السراء  واجبة  فإن مشاركته فً الضراء أوجب وموقعها عندو أعظم  .
ما الذي أمرك الكاتب بالنظر فٌه عند نكبة صدٌق ؟  :9س
 -   مواساتك له بنفسك ومالك ومراعاتك وال تنتظرن بأن ٌسألك تصرٌحا أو تعرٌضا بل اطلع على

. قلبه واسبق إلى ما فً نفسه وشاركه فً مضض ما لحقه لتخفف عنه
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ما واجب الصدٌق نحو إخوته إذا  بلغ  مرتبة من الغنى ؟ أو رأى من بعضهم نبوا علٌه ؟   : 10س
 -   إن بلغت مرتبة  من الغنى فاغمس إخوانك فٌها من غٌر امتنان وال تطاول وإن رأٌت من

.  بعضهم نبوا علٌك أو نقصانا مما عهدته فاختلط به واجتذبه إلٌك 
ماذا ٌترتب على تكبر الصدٌق الغنً على أصدقائه وعدم مراعاتهم مراعاة متصلة ؟  :11س

 -   انتقض حبل المودة وانتكثت قوته ومع ذلك فلست تأمن أن ٌزول عنك الغنى فتستحً  منهم
.  وتضطر إلى قطٌعتهم حتى ال تنظر إلٌهم 

 
ما الشروط التً وضعها الكاتب لتبقى المودة بٌن األصدقاء على حال واحدة  ؟  :12س
 -  1 ـ مراعاة الصدٌق فً شدته وعدم االستهانة بحقوقه   .

 ـ الثناء الصادق علٌه من غٌر 3.                                 ـ لقٌاو بالوجه الطلق والهشاشة 2
.  إسراف أو تكلف 

.   ـ عدم االمتنان أو التطاول علٌه 5.                                 ـ مشاركته فً السراء والضراء 4
.   ـ مخالطته واجتذابه إذا حدث نبو منه 6

وضح بمثال من حٌاتنا الٌومٌة  ؟  . عدم مراعاة الصدٌق مراعاة متصلة ٌفسد الصداقة : 13س
 -   مركوبك وملبوسك ومنزلك فإنك إن لم تراعها مراعاة متصلة فسدت وانتقضت: مثل .
ما وجوو الضرر التً تترتب على جفاء الصدٌق وانتقاض مودته  ؟   :14س
 -   حٌث ٌنقلب عدوا وتتحول منافعه مضارا فال تأمن  عداوته وٌنقطع رجاؤك فٌما ال تجد له

خلفا وال تستفٌد عنه عوضا وال ٌسد مسدو شًء  
مم حذر الكاتب الصدٌق المتحلً باألدب والعلم  ؟  :15س

. حذرو أن ٌبخل على صدٌقه بهما فٌرى منه حب االستبداد دونه واالستئثار علٌه
ما هً  ؟  , ذكر الكاتب دوافع وأحواال لبخل صاحب العلم بعلمه :16س
 -  1ـ  إما ٌكون قلٌل البضاعة منه فهو ٌخاف أن ٌفنى ما عندو ـ فٌزول تشرفه عند الجهال  .

.  ـ  إما أن ٌكون مكتسبا به فهو ٌخشى أن ٌضٌق مكسبه به وٌنقص حظه منه2      
لماذا ٌحذر الكاتب االنبساط باألصحاب وذكر شًء من عٌوب الصدٌق  ؟  :17س
 -   ألنك أنت عٌنه وقلبه وخلٌفته على الناس كلهم  فإنه إن بلغه شًء مما حذرتك منه لم ٌشك

. أن ذلك كان عن رأٌك وهواك فٌنقلب عدوا وٌنفر عنك نفور الضد 

اشرح كٌف ٌفسد النمامون األشرار صداقة األخٌار ؟  :  18س
 -   فً – حٌث ٌدخلون بٌن األخٌار فً صورة النصحاء فٌوهمونهم النصٌحة وٌنقلون إلٌهم

.  أخبار أصدقائهم محرفة مموهة  إلى أن ٌبغض بعضهم بعضا- عرض األحادٌث اللذٌذة
بم ٌشبه القدماء النمام   ؟  :19س
 -   ٌشبهون صورة النمام بمن ٌحك بأظافرو أصول البنٌان القوٌة حتى ٌؤثر فٌها ثم ال ٌزال ٌزٌد

وٌضربون له األمثال الكثٌرة المشبهة بحدٌث الثور . وٌمعن حتى ٌدخل فٌها المعول فٌقلعه من أصله

 .  (كلٌلة ودمنة)مع األسد فً كتاب 
لماذا ٌعظم الكاتب والقدماء الصداقة وٌكثرون من التألٌف فً آدابها ؟    : 20س
 -   لما لها من النفع العظٌم عند السامعٌن من األخٌار ولما خافوو من الضرر الكثٌر على من

.  ٌستهٌن بها 
ما الذي ٌجب أن تتعلمه من هذا   الدرس ؟  :21س
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 -  1 ـ صدق الثناء على الصدٌق بال تكلف 2.               ـ أهمٌة مراعاة الصدٌق وآداء حقوقه 
أو إسراف  

 ـ تحرٌم النمٌمة وضررها على الفرد 4.                   ـ إكرام الصدٌق بالعلم والنفس والمال 3

.  والمجتمع 
 

التدرٌبات 
 1س
وتبالغ فً تفقدو وال تستهٌن بالٌسٌر من حقه , ٌجب علٌك متى حصل لك صدٌق أن تكثر مراعاته" 

فأما فً أوقات الرخاء فٌنبغً أن تلقاو بالوجه الطلق والخلق , عند مهم ٌعرض له أو حادث ٌحدث به

"  . الرحب 
؟  (حادث)وما جمع   (تستهٌن)وما مضاد  (تفقدو )أ ـ ما مرادف 

ب ـ ماذا أوجب علٌك الكاتب فً الفقرة ؟  
.  ج ـ اذكر  حقا آخر للصدٌق فً أوقات الرخاء 
د ـ متى ٌكون الثناء على الصدٌق مقبوال ؟  

 
 2س
ثم ٌنبغً أن نفعل مثل ذلك بمن تعلم أنه ٌؤثرو وٌحبه من جار أو صدٌق أو ولد أو تابع أو حاشٌة  " 

وتثنً علٌهم من غٌر إسراف ٌخرج بك إلى الملق الذي ٌمقته علٌك وٌظهر له منك تكلف فٌه , 
" .  وإنما ٌتم لك ذلك إذا توخٌت الصدق فً كل ما تثنى به علٌه 
أ ـ ما مرادف  ٌؤثر  وما مضاد تثنً  وما جمع حاشٌة ؟ 

فً أول الفقرة ؟   (ذلك)ب ـ ما المشار إلٌه باسم اإلشارة 
ج ـ ما ضوابط الثناء المقبول ؟           

.  د ـ اذكر أدبا آخر من آداب الصداقة 
 

والزم هذو الطرٌقة حتى ال ٌقع منك توان فٌها بوجه من الوجوو وفً حال من األحوال فإن  : " 3س

" .  وٌهدٌك محبة الغرباء ومن ال معرفة لك به , ذلك ٌجلب المحبة الخالصة
:  أ ـ أكمل 

: مفرد الغرباء : ................................ مضاد توان : ........................ معنى ٌجلب • 
 ....................................

ب ـ ما الطرٌقة التً ٌلزمنا بها ابن مسكوٌه ؟  
.  ج ـ فً الفقرة نصٌحة وتعلٌل لها وضح 

د ـ كٌف تكون مواساة الصدٌق ؟  
ـ 

واجبة فإن مشاركته فً الضراء – وإن كانت – واعلم أن مشاركة الصدٌق فً السراء  : " 4س
أوجب وموقعها عندو أعظم وانظر عند ذلك إن أصابته نكبة أو لحقته مصٌبة أو عثر به الدهر كٌف 

" .  تكون مواساتك له بنفسك ومالك 
.  اذكر مثال للتضاد وآخر للترادف . أ ـ اشتملت الفقرة على كلمات متضادة وأخرى مترادفة 
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ب ـ ما الذي ٌؤكدو الكاتب فً الفقرة ؟  
ج ـ كٌف تؤدي حق الصدٌق بمواساته بنفسك ؟  
بم تنصحه ؟  , د  ـ هناك من ٌنتظر أن ٌسأله صدٌقه المواساة 

. وضح . هـ ـ رسم الكاتب الطرٌق المثالً فً مواساة الصدٌق 
 

وذلك أن األشرار ٌدخلون بٌن األخٌار فً صورة النصحاء , ثم احذر النمٌمة وسماعها: " 5س
أخبار أصدقائهم محرفة مموهة - فً عرض األحادٌث اللذٌذة– فٌوهمونهم النصٌحة وٌنقلون إلٌهم 

  . "
:  أ ـ أكمل 

: مفرد النصحاء : ............................. مضاد األشرار : ......................... معنى مموهة • 
 ...................................

ب ـ ما النمٌمة ؟ وما حكمها فً الدٌن ؟  
.  وضح ذلك  . ج ـ رسم الكاتب ما ٌقوم به النمامون 

د ـ كٌف نقً أنفسنا وصداقتنا من النمامٌن ؟  
 

وال ترخص فً عٌب شًء ٌتصل به فضال عن عٌبه وال ٌطمعن أحد فً ذلك من أولً  : " 6س
وأنت عٌنه وقلبه وخلٌفته على الناس , أنسابك والمتصلٌن بك ال جدا وال هزال وكٌف تحتمل ذلك فٌه

" .  كلهم بل أنت هو 
.  طباقا ـ مفرد خلفاء : أ ـ استخرج من الفقرة 
ب ـ عم ٌنهاك الكاتب ؟  

فً الفقرة مرتٌن فإالم ٌشٌر فً كل مرة ؟   (ذلك )ج ـ ورد اسم اإلشارة 
 
 

 العلم والتقنٌة

 باشا فإاد أحمد الدكتور
 

:   التعرٌف بالمؤلف 

 بمحافظة ؼالً أبو كفر بقرٌة  ولد. "اإلسالمٌة  العلم  نظرٌة "صاحب هو باشا فإاد أحمد الدكتور  
 درجة على حصل. م1959 الثانوٌة بلبٌس بمدرسة الثانوٌة دراسته أنهى. م 1942 عام الشرقٌة

 القاهرة جامعة من الماجستٌر درجة وعلى م،1963 القاهرة جامعة العلوم كلٌة من البكالورٌوس
 التدرٌس وظابؾ فً تدرج. م1974 موسكو جامعة من الفٌزٌاء فً الفلسفة دكتوراه وعلى م،1969

 أستاذ اآلن  وهو. م 2003- 2001 من والبٌبة المجتمع خدمة لشإون الجامعة لربٌس نابًبا أصبح حتً

 بالمجمع عضًوا انتخب. البٌبة  وتنمٌة المجتمع خدمة لشإون الجامعة ربٌس ومستشار بالكلٌة، متفرع
 ".فً التنوٌر العلمً" والمقال من كتاب .م 2004 عام
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-      إّن العلم والتقنٌة وجهان لعملة واحدة ، ومرتبطان بمشكالت المجتمع :العالقة بٌن العلم والتقنٌة 

.  مجتمع وقضاٌاه المصٌرٌة - أي 
ا فً تنمٌة المجتمعات المختلفة  ٌّ هذه حقٌقة مإكدة نستشعرها : العلم والتقنٌة ٌؤدٌان دورا أساس

ٌّا ال  بوضوح فً واقعنا المعٌش ، بعد أن أصبح فً حكم المسلّم به أّن العلم والتقنٌة ٌإدٌان دورا أساس
. ؼنى عنه فً تنمٌة المجتمعات المختلفة على جمٌع المستوٌات 

ًّ ال ٌسهم فقط فً اكتشاؾ استخدامات جدٌدة للموارد الموجودة وزٌادة  ًّ والتقن ذلك أّن التقّدم العلم
إنتاجٌتها ، بل ٌسهم أٌضا فً الكشؾ عن موارد جدٌدة، واستحداث طرق مبتكرة ، وفتح آفاق أوسع 

ومجاالت أرحب ، تإدي كلها فً النهاٌة إلى تحقٌق التنمٌة الشاملة بمختلؾ أبعادها ، بما فً ذلك 
. زٌادة اإلنتاج وتحسٌن نوعٌة المنتجات ذاتها 

 لكن مدى االستفادة من التقدم العلمً والتقنً عموما مرهون :االستفادة من التقدم العلمً والتقنً 

بعوامل كثٌرة تساعد على توفٌر البٌبة المناسبة ، وتعٌن على التخلص من السلبٌات المعوقة ، بدءا من 
قصور التعلٌم وتخلفه فً الدول النامٌة مرورا بالعشوابٌة وؼٌاب التنسٌق وانتهاَء بضعؾ الكفاءات 

. اإلدارٌة ، وسوء إعداد الكوادر الفنٌة 
 وهنا تجب اإلشارة إلى أهمٌة اعتبار العلم والتقنٌة من :العلم والتقنٌة من النشاطات اإلنسانٌة 

النشاطات اإلنسانٌة التً ال ٌمكن ازدهارها إال إذا حظٌت بالرعاٌة والسبق على ما عداها ؛ لتحقٌق 
. القفزة الحضارٌة لمواكبة حركة العصر 

ضرورة تؤكٌد - عندبذ -  وٌتطلب األمر :المفاهٌم المرتبطة باإلطار الفكري لإلصالح والتحدٌث 

مفاهٌم عدة مرتبطة باإلطار الفكري لإلصالح والتحدٌث ، منها أن كّل إنجاز تقنً ٌمر بعملٌات 
تطوٌر متالحقة ٌصبح بعدها صالحا لالستخدام على نطاق واسع ، ثّم ٌؤخذ هذا اإلنجاز التقنً بعد ذلك 

فً التراجع واالنحسار حتى ٌتقادم وٌندثر بعد أن تكون هناك تقنٌات جدٌدة أرقى وأفضل قد حلت 
تقنٌة فً العدٌد من التقنٌات السابدة " موجات"أو " أجٌال"محله ، وٌمكن مالحظة هذه المراحل من 

 (أجهزة الكمبٌوتر)والحواسٌب  (التلسكوبات)، والمقارٌب  (المٌكروسكوبات)المجاهر : حالٌا مثل 
. وؼٌرها 

وال شك أن هذه الظاهرة أصبحت تإثر بصورة مباشرة :أثر ظاهرة التالحق العلمً فً الدول النامٌة 

باعتباره إحدى وسابل اللحاق السرٌع " نقل أحدث تقنٌات العصر"فً الدول النامٌة التً ترفع شعار 
وهنا ٌؤتً التدرٌب على أجٌال التقنٌات المتعاقبة فً مقدمة المشكالت . بركب الحضارة المعاصرة 

التً تعترض مسٌرة التقدم العلمً والتقنً فً هذه الدول باعتبار البحث العلمً مهنة تستوجب اإلعداد 
. الجٌد للباحثٌن والفنٌٌن 

 ولما كان العلم بوصفه منهجا ونشاطا اجتماعٌا ٌعد بمنزلة :أثر العلم فً حٌاة األمم و الشعوب 

المحرك الضروري للنمو االقتصادي واالجتماعً بصورة عامة ، فإن حدوث اكتشافات علمٌة مهمة 
بٌن الحٌن والحٌن ال ٌإثر فقط فً طبٌعة فهم اإلنسان ورسم تصوراته بالنسبة للعالم من حوله ، بل 

ٌإدي إلى كشؾ مناطق جدٌدة من المعلومات واالحتماالت التطبٌقٌة التً سرعان ما تتحول إلى 

وسابل وأدوات تقنٌة جدٌدة لإلنتاج والخدمات ، ومن هنا أصبحت التقنٌة تمثل المقدرة على تحوٌل 
. اإلبداع العلمً إلى أهداؾ اجتماعٌة مفٌدة 

 وفً ضوء هذه المعانً ٌنبؽً فهم رسالة العلم فً أحد جوانبها المهمة على أنها أداة :رسالة العلم 

. أساسٌة لنقل التقنٌة إلى قوة فعالة فً تطوٌر حركة المجتمع نحو األفضل 
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  ولما كانت العالقة بٌن العلم والتقنٌة عبر تارٌخها الطوٌل :العالقة بٌن العلم والتقنٌة عبر العصور 

عالقة تبادلٌة بالتؽذٌة المرتدة أخذا وعطاء على فترات متباعدة فً بادئ األمر ، ثّم متقاربة تدرٌجٌا 
. بعد ذلك ، فإّن الناظر لطبٌعة هذه العالقة فً عصرنا ٌجد أنها أصبحت أكثر التصاقا من ذي قبل 

أي دراستها المنظمة وفق أسس " علم التطبٌقات العملٌة"ذلك أّن التقنٌة أصبحت تستخدم بمعنى 
وهذا ٌعنً أّن التقنٌة . وقواعد ومناهج علمٌة ، باإلضافة إلى استخدامها للتعبٌر عن إنتاج التقنٌة 

".  المهارات الحرفٌة"التقلٌدٌة فً 
التقنٌة ، واإللمام / وهكذا ٌكون الفهم الدقٌق لثنابٌة العلم:المطلوب عند وضع استراتٌجٌة لإلصالح 

الواعً بالخصابص الممٌزة لكل من عنصرٌها من المطالب األساسٌة عند وضع أي استراتٌجٌة 
وٌقودنا فهم طبٌعة العالقة . لإلصالح والتحدٌث والتطوٌر على أساس تنمٌة القدرات العلمٌة والتقنٌة 

نقل واستخدام أحدث تقنٌات العصر )بٌن العلم والتقنٌة على النحو الذى أوضحناه إلى أهمٌة تفنٌد مقولة 
، ٌظل األخذ بها مجرد سوق استهالكٌة لتصرٌؾ ما ٌنتجه اآلخرون (واستخدامها باعتبار مقولة مضللة

. من تقنٌات متعاقبة 
 وٌنبؽً عند البحث عن سبل التنمٌة أن ٌبدأ بالتخطٌط إلنتاج :المطلوب عند البحث عن سبل التنمٌة 

التقنٌة باتباع أسلوب وسط ٌعمل على بناء القدرة التقنٌة الذاتٌة ودعمها وتطوٌرها ؛ ذلك من خالل 

انتقاء التقنٌة المالبمة المنقولة وتطوٌعها ، مع تطوٌر التقنٌة المحلٌة ، وتشجٌع اإلبداع التقنً بإتاحة 
الفرصة كاملة أمام أبناء األمة ومفكرٌها لٌسهموا بتقدٌم آرابهم وأفكارهم لمواجهة تحدٌات األلفٌة 
الثالثة وتحقٌق القفزة الحضارٌة لمواجهة الثورة العلمٌة والتقنٌة المعاصرة ، وتوفٌر القدرة على 

. اإلسهام فً حضارة العصر بنصٌب ٌتناسب مع تارٌخنا المجٌد 
 وٌبدو أّن اإلعداد لمواجهة هذه التحدٌات ٌتطلب توافر اإلرادة الحّرة :كٌفة مواجهة التحدٌات الحدٌثة 

القوٌة للتؽلب على المعوقات والحواجز واستثمار الهمم للتؽٌٌر نحو األفضل لتحقٌق التنمٌة المتواصلة 
. المتسارعة 

 
 

 
 

 المسلّم به - مساٌرة : مواكبة - نحسها :نستشعرها  - نالت : حظٌت- علم التطبٌقات العملٌة : لتقنٌةا
 - ٌبقى×  ٌنقرض وٌختفً  : ٌندثر - ٌشارك : ٌسهم - أطر (ج)التنظٌر  : اإلطار- المعترؾ به :

االبتكار  :اإلبداع - أفق (م)المقصود مجاالت  : آفاق - إدراك  : اللحاق - تقلٌدٌة× مخترعة  : مبتكرة
المقصود  : أبعادها-  المد × التراجع واالنكماش : االنحسار - أضٌق× أوسع  : أرحب - التقلٌد× 

 : ٌنبؽً  - مرتبط :مرهون - ٌعتبر : ٌعّد  - مسافة : مدى - تستلزم وتتطلب : تستوجب  - جوانبها
× المعرقلة : المعوقة  - مإثرة : فعالة -  تعٌقوتعرقل × تساعد على  : تعٌن على - ٌجبٌحسن و 

االرتجالٌة : العشوابٌة -  الفهم الكامل:اإللمام- عجز :قصور  - الراجعةالعابدة  و : المرتدة - المعٌنة

 - المهرة فً اإلدارة :الكفاءات اإلدارٌة - تؤٌٌد× دحض / إبطال  :  تفنٌد-  التخطٌط  ×وعدم التخطٌط
× تطور  : ازدهارها - هادٌة× ؼاوٌة  : مضللة - كادر (م)األسس : الكوادر - استؽالل : استثمار
  . موكب : ركب - (ر- هـ - ز)  جمودوتخلؾ 
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ما العالقة بٌن العلم والتقنٌة ؟ : 1س

  -  مجتمع وقضاٌاه - أي - إّن العلم والتقنٌة وجهان لعملة واحدة ، ومرتبطان بمشكالت المجتمع
.  المصٌرٌة 

ما الحقٌقة المؤكدة التى نستشعرها بوضوح فً واقعنا المعٌش ؟ :2س

 -  ا ٌّ الحقٌقة المإكدة نستشعرها بوضوح فً واقعنا المعٌش هى أّن العلم والتقنٌة ٌإدٌان دورا أساس
. ال ؼنى عنه فً تنمٌة المجتمعات المختلفة على جمٌع المستوٌات 

. وضح ذلك . للعلم والتقنٌة دور هام : 3س

 -  ال ٌسهم فقط فً اكتشاؾ استخدامات جدٌدة للموارد الموجودة وزٌادة ًّ ًّ والتقن إّن التقّدم العلم
إنتاجٌتها، بل ٌسهم أٌضا فً الكشؾ عن موارد جدٌدة، واستحداث طرق مبتكرة ، وفتح آفاق أوسع 

ومجاالت أرحب ، تإدي كلها فً النهاٌة إلى تحقٌق التنمٌة الشاملة بمختلؾ أبعادها ، بما فً ذلك 
. زٌادة اإلنتاج وتحسٌن نوعٌة المنتجات ذاتها 

ما العوامل التى تعوق دون االستفادة من التقدم العلمً والتقنً  ؟  : 4س

 -  هناك عوامل كثٌرة ال تساعد على توفٌر البٌبة المناسبة ، وتعٌن على التخلص من السلبٌات
المعوقة ، بدءا من قصور التعلٌم وتخلفه فً الدول النامٌة ، مرورا بالعشوابٌة وؼٌاب التنسٌق وانتهاَء 

. بضعؾ الكفاءات اإلدارٌة، وسوء إعداد الكوادر الفنٌة
ما المطلوب لتحقٌق القفزة الحضارٌة لمواكبة العصر ؟ :5س

 -  المطلوب اإلشارة إلى أهمٌة اعتبار العلم والتقنٌة من النشاطات اإلنسانٌة التً ال ٌمكن ازدهارها
. إال إذا حظٌت بالرعاٌة والسبق على ما عداها ؛ لتحقٌق القفزة الحضارٌة لمواكبة حركة العصر 

ما المفاهٌم المرتبطة باإلطار الفكري لإلصالح والتحدٌث ؟ اذكر أمثلة للتطور العلمً والتقنٌة : 6س

 .

 -  المفاهٌم المرتبطة باإلطار الفكري لإلصالح والتحدٌث ، منها أن كّل إنجاز تقنً ٌمر بعملٌات
تطوٌر متالحقة ٌصبح بعدها صالحا لالستخدام على نطاق واسع ، ثّم ٌؤخذ هذا اإلنجاز التقنً بعد ذلك 

فً التراجع واالنحسار حتى ٌتقادم وٌندثر بعد أن تكون هناك تقنٌات جدٌدة أرقى وأفضل قد حلت 
. محله، وٌمكن مالحظة هذه المراحل من أجٌال أو موجات تقنٌة فً العدٌد من التقنٌات السابدة حالٌا 

 . (أجهزة الكمبٌوتر)والحواسٌب  (التلسكوبات)، والمقارٌب (المٌكروسكوبات) المجاهر :األمثلة 
 ما أثر ظاهرة التالحق العلمً فً الدول النامٌة ؟ وماذا ٌتطلب ذلك ؟: 7س

 -  نقل "ال شك أن هذه الظاهرة أصبحت تإثر بصورة مباشرة فً الدول النامٌة التً ترفع شعار
وهنا ٌؤتً . باعتباره إحدى وسابل اللحاق السرٌع بركب الحضارة المعاصرة " أحدث تقنٌات العصر

التدرٌب على أجٌال التقنٌات المتعاقبة فً مقدمة المشكالت التً تعترض مسٌرة التقدم العلمً والتقنً 
. فً هذه الدول باعتبار البحث العلمً مهنة تستوجب اإلعداد الجٌد للباحثٌن والفنٌٌن 

ماذا ٌمثل العلم فً حٌاة األمم والشعوب ؟ : 8س

 -  لما كان العلم بوصفه منهجا ونشاطا اجتماعٌا ٌعد بمنزلة المحرك الضروري للنمو االقتصادي
واالجتماعً بصورة عامة ، فإن حدوث اكتشافات علمٌة مهمة بٌن الحٌن والحٌن ال ٌإثر فقط فً 

طبٌعة فهم اإلنسان ورسم تصوراته بالنسبة للعالم من حوله ، بل ٌإدي إلى كشؾ مناطق جدٌدة من 
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المعلومات واالحتماالت التطبٌقٌة التً سرعان ما تتحول إلى وسابل وأدوات تقنٌة جدٌدة لإلنتاج 
والخدمات ، ومن هنا أصبحت التقنٌة تمثل المقدرة على تحوٌل اإلبداع العلمً إلى أهداؾ اجتماعٌة 

. مفٌدة 
فما هً ؟ . للعلم رسالة جلٌلة : 9س

 -  إن رسالة العلم فً أحد جوانبها المهمة هى أداة أساسٌة لنقل التقنٌة إلى قوة فعالة فً تطوٌر
. حركة المجتمع نحو األفضل 

. وضح مدي العالقة بٌن العلم والتقنٌة عبر العصور : 10س

 -  كانت العالقة بٌن العلم والتقنٌة عبر تارٌخها الطوٌل عالقة تبادلٌة بالتؽذٌة المرتدة أخذا وعطاء
على فترات متباعدة فً بادئ األمر ، ثّم متقاربة تدرٌجٌا بعد ذلك ، فإّن الناظر لطبٌعة هذه العالقة فً 

علم "ذلك أّن التقنٌة أصبحت تستخدم بمعنى . عصرنا ٌجد أنها أصبحت أكثر التصاقا من ذي قبل 
أي دراستها المنظمة وفق أسس وقواعد ومناهج علمٌة ، باإلضافة إلى استخدامها " التطبٌقات العملٌة

".  المهارات الحرفٌة"وهذا ٌعنً أّن التقنٌة التقلٌدٌة فً . للتعبٌر عن إنتاج التقنٌة 
ما المطلوب عند وضع استراتٌجٌة لإلصالح ؟ : 11س

 - التقنٌة ، واإللمام / المطلوب عند وضع استراتٌجٌة لإلصالح أن ٌكون الفهم الدقٌق لثنابٌة العلم
الواعً بالخصابص الممٌزة لكل من عنصرٌها من المطالب األساسٌة عند وضع أي استراتٌجٌة 

.  لإلصالح والتحدٌث والتطوٌر على أساس تنمٌة القدرات العلمٌة والتقنٌة 
ماذا ٌجب علٌنا حتى نفهم العالقة بٌن العلم والتقنٌة فهما صحٌحا ؟ : 12س

 -  نقل )ٌقودنا فهم طبٌعة العالقة بٌن العلم والتقنٌة على النحو الذى أوضحناه إلى أهمٌة تفنٌد مقولة
، ٌظل األخذ بها مجرد سوق (واستخدام أحدث تقنٌات العصر واستخدامها باعتبار مقولة مضللة

. استهالكٌة لتصرٌؾ ما ٌنتجه اآلخرون من تقنٌات متعاقبة 
ماذا ٌنبغً عند البحث عن سبل التنمٌة ؟ : 13س

 -  ٌنبؽً عند البحث عن سبل التنمٌة أن ٌبدأ بـــ :
. التخطٌط إلنتاج التقنٌة- 1

. اتباع أسلوب وسط ٌعمل على بناء القدرة التقنٌة الذاتٌة ودعمها وتطوٌرها- 2
. ذلك من خالل انتقاء التقنٌة المالبمة المنقولة وتطوٌعها- 3
 .مع تطوٌر التقنٌة المحلٌة - 4

تشجٌع اإلبداع التقنً بإتاحة الفرصة كاملة أمام أبناء األمة ومفكرٌها لٌسهموا بتقدٌم آرابهم - 4

وأفكارهم لمواجهة تحدٌات األلفٌة الثالثة وتحقٌق القفزة الحضارٌة لمواجهة الثورة العلمٌة والتقنٌة 
 .المعاصرة 

. توفٌر القدرة على اإلسهام فً حضارة العصر بنصٌب ٌتناسب مع تارٌخنا المجٌد - 5
كٌف ٌمكن مواجهة التحدٌات الحدٌثة ؟ : 14س

 -  إن اإلعداد لمواجهة هذه التحدٌات ٌتطلب :
. توافر اإلرادة الحّرة القوٌة للتؽلب على المعوقات والحواجز - 1
. استثمار الهمم للتؽٌٌر نحو األفضل لتحقٌق التنمٌة المتواصلة المتسارعة - 2
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: السؤال األول 

    هذه حقٌقة مإكدة نستشعرها بوضوح فً واقعنا المعٌش ، بعد أن أصبح فً حكم المسلّم به أّن العلم 
ٌّا ال ؼنى عنه فً تنمٌة المجتمعات المختلفة على جمٌع المستوٌات  ذلك أّن . والتقنٌة ٌإدٌان دورا أساس

ًّ ال ٌسهم فقط فً اكتشاؾ استخدامات جدٌدة للموارد الموجودة وزٌادة إنتاجٌتها ،  ًّ والتقن التقّدم العلم
بل ٌسهم أٌضا فً الكشؾ عن موارد جدٌدة ، واستحداث طرق مبتكرة ، وفتح آفاق أوسع ومجاالت 

أرحب ، تإدي كلها فً النهاٌة إلى تحقٌق التنمٌة الشاملة بمختلؾ أبعادها ، بما فً ذلك زٌادة اإلنتاج 
. وتحسٌن نوعٌة المنتجات ذاتها 

 
. فى جمل مفٌدة  (مجاالت)، ومفرد  (المسلّم به)، ومضاد  (نستشعرها)هات مرادؾ  (أ)
ما هذه الحقٌقة المإكدة التى نستشعرها بوضوح فً واقعنا المعٌش ؟   (ب)
كٌؾ ٌمكن تحقٌق التنمٌة الشاملة بمختلؾ أبعادها ؟  (جـ)
ما المطلوب لتحقٌق القفزة الحضارٌة لمواكبة العصر ؟ - 1(د)

ما المفاهٌم المرتبطة باإلطار الفكري لإلصالح والتحدٌث ؟ - 2    

 
: السؤال الثانى 

نقل "     وال شك أن هذه الظاهرة أصبحت تإثر بصورة مباشرة فً الدول النامٌة التً ترفع شعار 
وهنا ٌؤتً . باعتباره إحدى وسابل اللحاق السرٌع بركب الحضارة المعاصرة " أحدث تقنٌات العصر

التدرٌب على أجٌال التقنٌات المتعاقبة فً مقدمة المشكالت التً تعترض مسٌرة التقدم العلمً والتقنً 
. فً هذه الدول باعتبار البحث العلمً مهنة تستوجب اإلعداد الجٌد للباحثٌن والفنٌٌن 

 
. فى جمل مفٌدة  (الظاهرة)، وجمع  (التقنٌات)، ومضاد  (ركب)هات مرادؾ  (أ)
ما الظاهرة المتحدث عنها فى العبارة ؟ وما مدى تؤثٌرها ؟    (ب)
تحدث عن أهم المشكالت التً تعترض مسٌرة التقدم العلمً والتقنً فً بعض الدول ؟  (جـ)
. اذكر أمثلة للتطور العلمً والتقنٌة - 1(د)

ماذا ٌمثل العلم فً حٌاة األمم والشعوب ؟ - 2   
: السؤال الثالث 

التقنٌة ، واإللمام الواعً بالخصابص الممٌزة لكل من /      وهكذا ٌكون الفهم الدقٌق لثنابٌة العلم 
عنصرٌها من المطالب األساسٌة عند وضع أي استراتٌجٌة لإلصالح والتحدٌث والتطوٌر على أساس 

وٌقودنا فهم طبٌعة العالقة بٌن العلم والتقنٌة على النحو الذى أوضحناه . تنمٌة القدرات العلمٌة والتقنٌة 
نقل واستخدام أحدث تقنٌات العصر واستخدامها باعتبار مقولة مضللة ، ٌظل )إلى أهمٌة تفنٌد مقولة 

. األخذ بها مجرد سوق استهالكٌة لتصرٌؾ ما ٌنتجه اآلخرون من تقنٌات متعاقبة 
 

. فى جمل مفٌدة  (الخصابص)، ومفرد  (وضحناه)، ومضاد  (تفنٌد)هات مرادؾ  (أ)
التقنٌة ؟  / ما الفهم الدقٌق لثنابٌة العلم  (ب)
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إلى أى شىء ٌقودنا فهم طبٌعة العالقة بٌن العلم والتقنٌة ؟  (جـ)
ٌظل األخذ بؤحدث تقنٌات العصر مجرد سوق استهالكٌة لتصرٌؾ ما ٌنتجه اآلخرون - 1: علل  (د)

. من تقنٌات متعاقبة
. العالقة بٌن العلم والتقنٌة عبر تارٌخها الطوٌل عالقة تبادلٌة - 2            

 
: السؤال الرابع 

     ولما كانت العالقة بٌن العلم والتقنٌة عبر تارٌخها الطوٌل عالقة تبادلٌة بالتؽذٌة المرتدة أخذا 
وعطاء على فترات متباعدة فً بادئ األمر ، ثّم متقاربة تدرٌجٌا بعد ذلك ، فإّن الناظر لطبٌعة هذه 

ذلك أّن التقنٌة أصبحت تستخدم . العالقة فً عصرنا ٌجد أنها أصبحت أكثر التصاقا من ذي قبل 
أي دراستها المنظمة وفق أسس وقواعد ومناهج علمٌة ، باإلضافة إلى " علم التطبٌقات العملٌة"بمعنى 

".  المهارات الحرفٌة"وهذا ٌعنً أّن التقنٌة التقلٌدٌة فً . استخدامها للتعبٌر عن إنتاج التقنٌة 

 
. فى جمل مفٌدة  (لتقنٌة)، وجمع  (تبادلٌة)، ومضاد  (التصاقا)هات مرادؾ  (أ)
ماذا ٌجب علٌنا حتى نفهم العالقة بٌن العلم والتقنٌة فهما صحٌحا ؟  (ب)
ماذا ٌنبؽً عند البحث عن سبل التنمٌة ؟  (جـ)
: ماذا كان ٌمكن أن ٌحدث لو  (د)
. لم توافر اإلرادة الحّرة القوٌة للتؽلب على المعوقات والحواجز -  1
. عدم تشجٌع اإلبداع التقنً وعدم إتاحة الفرصة كاملة أمام أبناء األمة ومفكرٌها- 2

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 حوار بٌن السلطان وابن عمه - 1
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 أٌن دار الحوار بٌن السلطان جالل الدٌن واألمٌر ممدود؟ وماذا كانا ٌفعالن ؟. س
 .ًٝخٗخ ٣ِؼزخٕ حُؾطشٗؾ  (رـضٗش  )ك٠ هقش حُغِطخٕ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ * 

 وضح حدود الصلة بٌن السلطان جالل الدٌن واألمٌر ممدود ؟. س
 .ح٤ٓ٧ش ٓٔذٝد ٛٞ حرٖ ػْ حُغِطخٕ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٝصٝؽ أخظٚ ٝٝص٣شٙ * 

 ما موقؾ خوارزم شاه من التتار ؟ وما رأى ممدود وجالل الدٌن فى ذلك؟. س
طلَٕ هٞحٍُّ ٗخٙ روزخثَ حُظظخٍ حُٔٞؿٞىس ك٠ ؿزخٍ ح٤ُٜٖ ٝهلخٍٛخ ًٝخٕ ٓٔيٝى ٣َٟ إٔ هٞحٍُّ ٗخٙ ٣َ٣ي ٖٓ * 

ًُي ػيّ طؼط٤َ كـخكِٚ ػٖ حُؼَٔ ًٝخٕ ٣َ٣ي رٌُي هيٓش ى٣٘ٚ ًُٝي رَ٘٘ ح٬ٓ٩ّ ك٠ روخع ؿي٣يس ٝهيٓش ى٤ٗخٙ 

ر٘لٔٚ ك٠ ٓز٤َ حُيكخع ػٖ ر٬ى ح٬ٓ٩ّ ، كٔخص  (ٟل٠)رظ٤ٓٞغ ٍهؼش ٌِٓٚ ٌُٖٝ حُلع ًزخ رٚ ، ٝكٔزٚ أٗٚ ؿخى 

أٓخ ؿ٬ٍ حُي٣ٖ كٌخٕ ٣ِّٞ ٝحُيٙ ػ٠ِ طلَٗٚ روزخثَ , ٣َٗيح ٝك٤يح ك٠ ؿ٣َِس ٗخث٤ش ، ك٤ـذ أ٫ ِٗٞٓٚ ا٫ رٔويحٍ 

حُظظخٍ ٧ٗٚ ُْ ٣ـٖ ٖٓ ٍٝحء ًُي ا٫ ٤ٟخع حُـِء ح٧ًزَ ٖٓ ٌِٓٔظٚ ٝاؿَحم ر٬ى ح٤ُِٖٔٔٔ رطٞكخٕ حُظظخٍ ٝٛٞ 

 .٣و٠٘ إٔ ٣ٌٕٞ أرٞٙ ٓٔج٫ًٞ ػٖ ًَ ًُي أٓخّ هللا 

 ما األعمال التى قام بها خوارزم شاه فى مواجهة التتار؟: س
ؿخٛذ ر٘لغٚ ك٠ عز٤َ حُذكخع ػٖ ر٬د ح٩ع٬ّ ، ٝهذ ظَ ٣وخطِْٜ ٣ٝـخُذْٛ ؿ٬دح ٫ ٛٞحدس ك٤ٚ ا٠ُ إٔ ًزخ  رٚ * 

 .حُلع ، كٔخص ؽش٣ذح ٝك٤ذح ك٠ ؿض٣شس ٗخث٤ش 

 وضح الجرابم التى ارتكبها التتار فى بالد المسلمٌن ؟. س
 .هظِٞح حُشؿخٍ ٝررلٞح ح٧هلخٍ ٝٛظٌٞح أػشحك حُ٘غخء ٝؽوٞح رطٕٞ حُلٞحَٓ ٝأطٞح ػ٠ِ ح٧خنش ٝح٤ُخرظ * 

 ما سبب بكاء جالل الدٌن ؟ وما موقؾ ممدود ؟ ولماذا ؟. س
٧ٗٚ طزًش ٓخ ٝهغ ُِ٘غٞس ٖٓ أِٜٛٔخ ك٤٘ٔخ رؼغ رٜٖ خٞحسصّ ؽخٙ ٖٓ حُشٟ رؼذ إٔ أ٣وٖ رخُٜض٣ٔش ٖٓ حُظظخس * 

٤ُِلوٖ  رـ٬ٍ حُذ٣ٖ ك٠ ؿضٗش ٝرؼغ ٓؼٜٖ رخ٧ٓٞحٍ ٝحُزخخثش حُظ٠ ُْ ٣غٔغ رٔؼِٜخ كؼِْ حُظظخس رزُي كظؼوزٞح 

ٝهذ ؽخسى ٓٔذٝد ؿ٬ٍ  (عٔشه٘ذ)حُ٘غٞس ٝهزنٞح ػ٤ِٜٖ ٝأسعِٖٞٛ ٓغ ح٧ٓٞحٍ ٝحُزخخثش ا٠ُ ؿ٤ٌ٘ض خخٕ ك٠ 

 .حُذ٣ٖ حُزٌخء ٓٞحعخس ُٚ ًٔخ إٔ حُٔقخثذ طـٔغ حُٔقخر٤ٖ 

 ماذا تمنى جالل الدٌن من والده تجاه النسوة ؟ وما الذى رجحه فى موت أبٌه ؟. س
ط٠٘ٔ ٖٓ ٝحُذٙ إٔ ٣وظِٜٖ ر٤ذٙ أٝ ٣ذكٜٖ٘ أك٤خء ك٠ حُظشحد أٝ ٣ـشهٜٖ ك٠ حُٜ٘ش ٝهذ سؿق ٓٞص أر٤ٚ ؿٔخا ك٤ٖ رِـٚ * 

 .أٓش حُ٘غخء 

 لماذا ٌؤس جالل الدٌن من االنتصار على التتار ؟ وما موقؾ ممدود منه ؟. س
ٝخٔغٕٞ  (رخخسٟ)٧ٗٚ ٝؿذ ٗلغٚ أهَ ٖٓ ٝحُذٙ ك٠ ًَ ؽت كوذ ًخٕ ٝحُذٙ ٣ِٔي ٖٓ حُلشعخٕ ػؾش٣ٖ أُلخ ك٠ * 

ِٖ ػ٘ٚ ٛزٙ حُـلخكَ ؽ٤جاخ ، ًٔخ إٔ  (عٔشه٘ذ)أُلخا ك٠  ٝأمؼخكٜخ ٓؼٚ ،  ٝٓغ رُي كوذ حٜٗضّ ٝحُذٙ ٖٓ حُظظخسُْٝ طُـ

ٗلٞر حُظظخس هذ حؽظذ ٌِٝٓٞح ًؼ٤شحا ٖٓ حُز٬د ٝدحٗض ُْٜ خشحعخٕ ٝٓؼظْ حُز٬د حُٔـخٝسس ك٤ٌق ٣طٔغ ٛٞ ك٠ 

كوخٍ ُٚ ٓٔذٝد اٗي حرٖ خٞحسصّ ؽخٙ ٝخ٤ِلظٚ ػ٠ِ ر٬دٙ ٣ٝـذ أ٫ ط٤ؤط ٖٓ ٛض٣ٔش ػذٝٙ , ح٫ٗظقخس ػ٤ِْٜ 

ٝهشدٙ ٖٓ ر٬د سػخ٣خٙ ٝهذ ًخٗض حُلشد عـخ٫ا ر٤ٖ خٞحسصّ ؽخٙ ٝحُظظخس كظخسس ٣ٜضْٜٓ ٝأخشٟ ٣ٜضٓٞٗٚ  ٝإ  

ًخٕ خٞحسصّ ؽخٙ هذ ٓخص كبٕ  عشٙ ك٠ُّ ك٤ي ُْ ٣ٔض ُٝؼَ هللا ٣٘قش ري ح٩ع٬ّ ٣ٝـؼَ ٜٗخ٣ش ح٧ػذحء ػ٠ِ 
 .٣ذ٣ي 

 لماذا تبسم جالل الدٌن وتهللت أسارٌره من البشر ؟. س
٧ٕ ح٤ٓ٧ش ٓٔذٝد رؾَّشٙ رٔؼٞٗش هللا ٝطٞك٤وٚ ُٚ ارح أخِـ حُـٜخد ك٠ عز٤ِٚ ٝإٔ هللا ع٤شكغ ُٚ رًشٙ ر٤ٖ حُ٘خط * 

رٜض٣ٔش حُظظخس ٝٝػذٙ رؤٗٚ ع٤ٌٕٞ ٣ذٙ ح٠٘ٔ٤ُ ك٠ هظخٍ حُظظخس ٝأٗٚ عٞف ٣وخطَ كظ٠ ٣وظَ دٝٗٚ ٝأٗٚ عٞف ٣ٌٕٞ 

 .أهٞع ٖٓ كخطْ ك٠ ٣ذٙ 

 بَم اتهم جالل الدٌن مملوك المسلمٌن فى مصر والشام ؟وما موقفه منهم ؟  وكٌؾ دافع ممدود عنهم؟: س
رؤْٜٗ ُْ ٣٘ـذٝح خٞحسصّ ؽخٙ ك٤ٖ حعظ٘ـذ رْٜ ك٠ كشرٚ ٓغ حُظظخس ، ٝأهغْ رخَّلل ٫ُٞ حُظظخس ػ٠ِ ح٧رٞحد ُذُق * 

ٝدحكغ ٓٔذٝد رؤْٜٗ ًخٗٞح ٓؾـ٤ُٖٞ رشد . ا٤ُْٜ ٝمشد أػ٘خهْٜ ٝحٗظوْ ْٜٓ٘ ٧ر٤ٚ ٝحعظقل٠ ر٬دْٛ (ٓؾ٠)

 .خطش حُق٤ِز٤٤ٖ ْٝٛ أؽذ خطشحا ػ٠ِ حُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ حُظظخس  
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 ما موقؾ جالل الدٌن من دفاع ممدود عن ملوك المسلمٌن فى الشام ومصر؟ وبَم رد علٌه األمٌر ممدود؟ : س
ُوذ ًخٕ ٛزح حُزٟ طزًشٙ ك٠ ػٜذ ف٬ف حُذ٣ٖ ح٣٧ٞر٠ ، ٝأعظخرٙ ٗٞس حُذ٣ٖ هذَّط هللا سٝك٤ٜٔخ ، أٓخ :هخٍ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ*

ٖٓ رؼذٛٔخ كؤْٜٗ ٓؾـُٕٞٞ روظخٍ رؼنْٜ رؼنخا ،٫ٝ ٣ـذٕٝ كشؿخ إٔ ٣غظ٘ـذ أكذْٛ رخُق٤ِز٤٤ٖ ػ٠ِ ٓ٘خكغٚ ٖٓ ِٓٞى 
 .حُٔغ٤ِٖٔ 

 .{أجب أنت  }. رؼبة جالل الدٌن فى قتال ملوك المسلمٌن : علل : س
 فلماذا ؟. الصلٌبٌون أشد خطراً على المسلمٌن من التتار: س
٧ٕ حُق٤ِز٤٤ٖ ُْٜ ٗلظ ٝكؾ٤ش حُظظخس ٣ٝض٣ذٕٝ ػ٤ِْٜ رظؼقزْٜ حُذ٠٘٣ حُز٤ْٓ ًٔخ أْٜٗ ٣ـضٕٝ حُز٬د ك٠ ف٤ٜٔٔخ ٫ * 

 .ك٠ أهشحكٜخ 

وضح ذلك مبٌناً أٌهما تفضل ؟ . لألمٌر ممدود رأى ٌخالؾ رأى جالل الدٌن فى كٌفٌة مواجهة التتار . س
 ولماذا ؟

ًخٕ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٣شٟ إٔ ٣ٌظل٠ رظلق٤ٖ كذٝد ر٬دٙ ٝرُي عٞف ٣ذكغ حُظظخس ا٠ُ حُظٞؿٚ ا٠ُ حُـشد ك٤غ * 

ِٓٞى حُٔغ٤ِٖٔ حُٔظخخرُٕٞ ، ٣ٝشٟ ٓٔذٝد إٔ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ُٖ ٣غظط٤غ كٔخ٣ش ر٬دٙ ْٜٓ٘ ارح ؿضٝٙ ك٠ ػوشٛخ  

ٝػ٤ِٚ إٔ ٣خشؽ ُٔٞحؿٜش حُظظخس رؼ٤ذحا ػٖ ٌِٓٔظٚ رٔجخص حُلشحعخ كبٕ حٗظقش ػ٤ِْٜ ًخٕ رُي ٝإ ُْ ٣٘ظقش 

ًخٕ ُٚ ٖٓ ر٬دٙ ظٜش ٣غظ٘ذ ا٤ُٚ ٣ٝغظؼذ ك٤ٜخ ُٔٞحؿٜش حُظظخس ٖٓ ؿذ٣ذ ، ٝسأٟ ٓٔذٝد ٛٞ ح٧كنَ ٧ٕ حُظظخس 

 .ُٖ ٣ظـٜٞح ا٠ُ حُـشد هزَ حُونخء ٜٗخث٤خا ػ٠ِ ٓٔخُي خٞحسصّ ؽخٙ ٝؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ك٠ حُؾشم 

 ( . أبقى هللا قصورك عامرة(- )قّدس هللا روحٌهما - ) (ال حرمنى هللا صابب رأٌك 0(س
 .خزشٟ ُلظخا أٗؾخث٠ ٓؼ٠٘ ، ؿشمٚ حُذػخء * ما نوع األسلوب وما ؼرضه البالؼى ؟

ػ٠ِ ح٫عظؼذحد ُِخشٝؽ ُٔٞحؿٜش حُظظخس خخسؽ كذٝد ٌِٓٔش * عالَم اتفق جالل الدٌن واألمٌر ممدود ؟. س
 ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ 

 صؾ الطبٌعة الجمٌلة فى حدٌقة قصر جالل الدٌن ؟. س
ك٤ٜخ ح٧ؽـخس ٝحٌُشّٝ طلقَ ر٤ٜ٘ٔخ ٓٔشحص ٓلشٝؽش رخُشَٓ ح٧فلش حُ٘خػْ ٝحُغٔخء حُقخك٤ش ٝحُزذس ٣شعَ أؽؼظٚ * 

ًؤٜٗخ  (حُٔذ٫س)ٝػ٠ِ ػٔخس حُظلخف حُٔظٜذُش   (حُٔ٘ظّٞ)ػ٠ِ ؿقٕٞ ح٧ؽـخس ٝػ٘خه٤ذ حُؼ٘ذ ًؤٜٗخ حُِئُئ حُٔ٘نٞد 
  .(ؽذ٣ذس حُل٤خء )كغخٕ خلشحص 

 .ًخٗض ًَ ٜٓ٘ٔخ ط٘ظظش إٔ طنغ ُٓٞٞدحا * ما الحدث الذى كانت تنتظره زوجة السلطان وأخته ؟. س

 انًفشداد

            مرادفها   الكلمة          مرادفها   الكلمة
 حُظلَٕ 

 طخثٜش

 هلخٍ

 ٤٘ٓغ

 أىٍى

 رٔخ١

 حُٔطَى

 ؿلخكَ

 آػَ

 كٔزٚ

 ؿخى رٚ

 رـخُيْٛ

 ٛٞحىس

 ًزخ 

 حُظـ٘ذ× ح٫كظٌخى 

 ٜٓظي٣ش ٝ ٤ٍٗيس× ٟخُش 

 هلَ (ّ)ح٧ٍح٠ٟ حُٔـيرش  

 ٓ٘ؼخء (ؽ)ك٤ٜٖ ٝهٟٞ 

 ؿَٜ×كْٜ ٝػَف 

 ر٢ٔ (ؽ)ٍهؼش 

 حُٔظِح٣ي ٝحُٔٔظَٔ

 ؿللَ (ّ)ؿ٤ٕٞ ًز٤َس 

َ  ك٠َّ

٣ٌل٤ٚ 

ٟل٠ رٚ 

 ٣وخطِْٜ رٜزَ

 ٗيس× ٤ُٖ ٝ ٍكن 

 ٓو٢ ٝ طؼؼَ

 ١ـ٠

 ػخهٚ

 أػَحٝ

 رَٛش

 ١لن

 حٓظو١َخ

 أَٓ ٤ٖٛ

 طؼوزٖٞٛ

 ٤ُض ٗؼ١َ

 ٓزخ٣خ

 ٝأىٖٛ

 َٓح٣خٙ

 ٓـخ٫

 ىُلض

 ؿِذ ٝطـخُٝ حُلي

 ٓ٘ؼٚ 

 ِػَٝ (ّ)َٗحف 

 ُلظش

 أهٌ

 حٗوطؼخ× طٔخى٣خ ٝحٗظيح 

َ٤ٔ٣ 

 طظزؼٖٞٛ

 ٤ُظ٢٘ أػِْ

 ٓز٤َّش (ّ)أ٤َٓحص 

  ىكٜٖ٘ أك٤خء

 ٣َٓش (ّ)ؿِٝحطٚ 

 ٓ٘وطؼش× ٓٔظَٔس 

 أرطؤص×حطـٜض ٝأَٓػض
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 ٣َٗيح

 ٗخث٤ش

 ٫ٞ٣ً 

 ٓخثَ

 ٬١ثغ

 ٣زوَٝح

 حٓظٜل٤ض

 طًِٞ

 ح٠ُ٘ٔٞى

 حُزٜٞ

 أٗوٞ

 ٣ـز٢

 ٣َ١يح رؼ٤يح ػٖ ح٧َٛ ٝح١ُٖٞ 

 ه٣َزش× رؼ٤يس 

 ٣ًَ (ّ)حَُٔحى ٗظخثؾ ٝطٞحرغ 

 ٓٞحثَ(ؽ)رخه٠  ٝحَُٔحى ؿ٤ٔغ

 ٤ِ١ؼش (ّ)أٝحثَ 

 ٣٘وٞح ٝ ٣لظلٞح

 (ح٧ك٠َ)حهظَص ٜٓ٘خ حُٜلٞ 

 طلظ٠ٔ ٝطٔظظَ

 حُٔزؼؼَ× حُٔ٘ظظْ 

 ح٧رٜخء (ؽ) (حُٜخُش)حٌُٔخٕ حُٔظٔغ 

 أػوَ 

 ٣ظ٠٘ٔ ٓؼِٚ

 ٗ٘خؿِ

 ػوَٛخ

 أظَٜى

 كــظ٠٘

 ٓيحى

 طِِٜض

 أٓخ٣ٍَ

 ح٧ى٣ْ

 ى٤ِِٛ

 أىػي

 ٍٝٗوٚ

 هلَحص 

 ٗوخطَ ٝ ٗلخٍد 

 ٝٓطٜخ

 َٜٗى

 ؿِزظ٠٘ رخُلـش

 هطؤ×ٛٞحد 

 ػزٔض×أَٗهض ٝطؤُوض 

 أَٓحٍ(ّ)هط١ٞ حُٞؿٚ 

 ٓخ ظَٜ ٖٓ حُٔٔخء  ٝ حُظَحد 

 ىٛخ٤ُِ (ؽ)َٓٔ / ٛخُش 

 أطًَي 

 هزلٚ × كٔ٘ٚ ٝؿٔخُٚ 

 هخكَس (ّ)ٗي٣يحص حُل٤خء 

 
 

 صالح الدٌن ٌصارع التتار -2

 
 ومن الذى ساعده فى ذلك ؟. وضح كٌؾ استعد جالل الدٌن لمالقاة التتار. س
طشى ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ حُذػش ٝٝهِن حُشحكش ٝهن٠ هشحرش حُؾٜش ك٠ طـ٤ٜض حُـ٤ؼ ٝطو٣ٞش حُو٬ع ٝر٘خء حُلقٕٞ * 

ػ٠ِ هٍٞ خو حُغ٤ش، ًٔخ كذد ٣ّٞ حُٔغ٤ش ُوظخٍ حُظظخس  ٝأسعَ ا٠ُ ٓ٘ـٔٚ حُخخؿ ٤ُغظؾ٤شٙ ك٠ أٓش خشٝؿٚ 

 .٬ُٔهخس حُظظخس، ًٝخٕ ح٤ٓ٧ش ٓٔذٝد ٣ؼخٝٗٚ ك٠ ًَ رُي 
ط٘زؤ رؤٕ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ع٤ٜضّ حُظظخس ػْ ٣ٜضٓٞٗٚ * بَم تنبؤ المنجم لجالل الدٌن ؟ وبم رد علٌه األمٌر ممدود ؟ ولماذا ؟. س

٣خ ٛزح ٫ ٣ؼِْ : ٝعٞف ٣ُٞذ ك٠ أَٛ ر٤ظٚ ؿ٬ّ ٣ٌٕٞ ٌِٓخا ػظ٤ٔخا ٣ٜضّ حُظظخس ٛض٣ٔش عخكوش ٝسد ػ٤ِٚ ٓٔذٝد روُٞٚ 

حُـ٤ذ ا٫ هللا ٝهذ ؿج٘خ ري ُظزؾش حُغِطخٕ ٫ ُظخٞكٚ ٤ُٝظ حُغِطخٕ رٖٔ ٣خخف ٖٓ ط٘زئحطي ٝرُي ٧ٗٚ أدسى حُخٞف 

 .حُزٟ عخٝس ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٖٓ هٍٞ حُٔ٘ـْ 

 بم رد المنجم على األمٌر ممدود؟ وماموقؾ جالل الدٌن ؟0 س 
ا٠٘ٗ : اٗٚ ٤ُظ رٗز٠ ٌُٝ٘ٚ رٗذ حٌُظخد حُزٟ ر٤ٖ ٣ذٟ ػْ هخٍ :عٌض حُٔ٘ـْ ًؤٗٚ ٣وٍٞ 

رَ أفذه٠٘ ٝهَ ٠ُ :كوخٍ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ 0ػزذ حُغِطخٕ إ ؽخء فذهظٚ ٝإ ؽخء رؾشطٚ 

 0اٗٚ ٣ُٞذ خ٬ٍ ٛزح ح٧عزٞع :ٓظ٠ ٣ُٞذ ٛزح حُـ٬ّ؟ كوخٍ حُٔ٘ـْ 

 لماذا لم ٌشاطر األمٌر ممدود السلطان جالل الدٌن من كالم المنجم ؟. س
٧ٗٚ ٣شٟ إٔ حُٔ٘ـْ هذ ػِْ رلَٔ صٝؿش حُغِطخٕ ٝهشد ٝمؼٜخ ٫ٝ ٣قؼذ ػ٤ِٚ إٔ ٣ظ٘زؤ رؤٜٗخ عظِذ رًشحا * 

كبرح ُٝذص أٗؼ٠ ك٬ رؤط ػ٤ِٚ ٧ٗٚ ُْ ٣وَ ٣ُٞذ ُِغِطخٕ ٝاٗٔخ هخٍ ٣ُٞذ ك٠ أَٛ ر٤ظٚ ٝأهخسد حُغِطخٕ ٫ 

٣لقٕٞ ًؼشس ٝسرٔخ ٣ٌٕٞ حُٔ٘ـْ هذ ػِْ رلَٔ أخض حُغِطخٕ ك٤ٌٕٞ ٓـت حُـ٬ّ ٖٓ اكذٟ حُٔشأط٤ٖ أهٟٞ، 

 ْٖ َٓ ًٝخٕ ٓٔذٝد ٣شٟ إٔ حُٔ٘ـ٤ٖٔ دؿخُٕٞ ٣ذَّػٕٞ ٓؼشكش حُـ٤ذ رٔخ أٝطٞح ٖٓ حُزشحػش ٝحُلط٘ش ك٠ طز٤ٖ أكٞحٍ 

 .٣غلظ٤ْٜ 

 .(أجب أنت).وضح ذلك. بؤدلة عقلٌة أثبت ممدود كذب المنجمٌن : س
  .(ممدود  )و(جالل الدٌن  )وضح أثر نبوءة المنجم على كل من : س
ػخهلظخٕ كٌخٕ ٣لشف ٧ٗٚ ع٤ٜضّ حُظظخس ٣ٝلضٕ ٧ْٜٗ ع٤ٜضٓٞٗٚ ػْ ٣ظزًش أٓش حُـ٬ّ  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)ط٘خٝرض * 

كٌخٕ خخثلخا ٖٓ إٔ ٣نؼق ٬ًّ حُٔ٘ـْ ٖٓ ػضّ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ػ٠ِ  (ٓٔذٝد)ك٤لشف ٣ٝـذ ك٠ رُي حُؼضحء أٓخ 

كشد حُظظخس ًٔخ خخف ٓٔذٝد إٔ طِذ صٝؿش حُغِطخٕ أٗؼ٠ ٝطِذ صٝؿش ٓٔذٝد رًشحا ك٤ذكغ حُلشؿ ػ٠ِ حُِٔي 

 .ا٠ُ حُظل٤ٌشك٠ هظَ حُـ٬ّ خٞكخا ٖٓ حٗظوخٍ حُِٔي ػٖ ُٝذٙ  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)

 ؟ ولماذا ؟ (جٌهان خاتون)ما أثر نبوءة المنجم على : س
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أكن٠ ح٤ٓ٧ش ٓٔذٝد رلذ٣غ حُٔ٘ـْ ٝ ؽشف ُٜخ خٞكٚ ٖٓ إٔ طِذ ٠ٛ ؿ٬ٓخ ٝطِذ ػخثؾش خخطٕٞ صٝؽ *- 

حُخٞف ٧ٜٗخ طؼشف هزخع أخ٤ٜخ ٌُٜٝ٘خ ًظٔظٚ ٝطظخٛشص ُضٝؿٜخ رؤٜٗخ  (ؿ٤ٜخٕ خخطٕٞ)حُغِطخٕ ر٘ظخ ، كؾخسًظٚ

٣لزٜخ ٣ٝغظل٤َ إٔ طٔظذ ٣ذٙ ا٠ُ حرٜ٘خ رغٞء ، ٝأخزص طذػٞ هللا إٔ ٣شصهٜخ حر٘ش  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)٫ طخؾ٠ ؽ٤جخ ٧ٕ 

 حر٘خ  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)٣ٝشصم 
كٌؾ استقبل جالل الدٌن خبر إنجاب زوجته وأخته؟ وماذا فعل ؟ وما الذى فكر فٌه ؟ ولماذا تراجع عن عزمه وما الذى . س

 عاهد علٌه أخته ؟

طـ٤ش ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٝظَ ٝؿٜٚ ٓغٞدحا ٝٛٞ ًظ٤ْ ، ٝأ٣وٖ إٔ حُِٔي ع٤٘ظوَ ا٠ُ حرٖ أخظٚ ، ٝسؿذ ك٠ إٔ ٣شٟ * 

حُـ٬ّ ،كزٛذ ا٠ُ هقش أخظٚ ٤ُطٔجٖ ػ٤ِٜخ كِٔخ ٝهغ ٗظشٙ ػ٠ِ ٤ُٝذٛخ ٠ٛٝ طشمؼٚ ُْ ٣غظط٤غ اخلخء حُظـ٤ش 
حُزخدٟ ػ٠ِ ٝؿٜٚ ٝسأص أخظٚ حُـذس ك٠ ػ٤٘٤ٚ ، كؤسحدص أخظٚ إٔ ط٬هلٚ ك٘ظشص ا٤ُٚ ٗظشس أٝدػض ك٤ٜخ ًَ 

ٓؼخ٠ٗ حُل٘ٞ ٝح٫عظؼطخف ،ػْ ط٠ُٞ ػٜ٘خ ٓٔذٝد ح٬ٌُّ هخث٬ا ُـ٬ٍ حُذ٣ٖ اٗٚ حر٘ي ٝأؽزٚ حُ٘خط ري ُوذ ٗضع 

ٓؼخر هللا إٔ ٣شع : ٛزح حُزٟ ع٤ٜضّ حُظظخس ٣ٝشع حُِٔي ػ٠٘ كوخٍ ٓٔذٝد: ا٤ٌُْ ٣خ آٍ خٞحسصّ كوخٍ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ

إ حُٔ٘ـْ أكوش ٖٓ إٔ :  إ حُٔ٘ـْ ُْ ٣وَ ٛزح كوخٍ ٓٔذٝد: ِٓي ا٫ حر٘ي ح٤ٓ٧ش رذس حُذ٣ٖ، كوخٍ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ

٣ؼشف حُـ٤ذ،  ٝحعظطخع إٔ ٣قشف ح٬ٌُّ ػٖ حُـ٬ّ ا٠ُ حُٔ٘ـْ ،كٞؿذ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ أٗٚ ٫ كخثذس ٖٓ ؿذحُٚ 

ٝؽؼش رخُخـَ ٖٓ ٗلغٚ ٧ٗٚ كٌش ك٠ هظَ هلَ فـ٤ش ٫ رٗذ ُٚ كظ٠ ػخطزظٚ ػ٤٘خ أخظٚ حُ٘لغخء رُي حُؼظخد 

حُلخ٠ٗ حُزٟ ًخٕ أكؼَ ك٠ ٗلغٚ ٖٓ ٝهغ حُغٜخّ ػْ دٗخ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٖٓ عش٣ش أخظٚ ٝهزِٜخ ػ٠ِ ؿز٤ٜ٘خ ٝٝػذٛخ 

 .رؤ٫ طٔظذ ٣ذٙ ا٠ُ حرٜ٘خ رغٞء 

أجب )لماذا ارتاب جالل الدٌن من أمر الؽالم؟ و لماذا شعر جالل الدٌن بالخجل من نفسه ؟ وماذا فعل؟    :س
 .(أنت
 0وضح ذلك . دلل ممدود على كذب المنجمٌن بواقعة من التارٌخ . س
ًخٕ حُٔ٘ـْ هذ ٠ٜٗ حُخ٤ِلش حُؼزخع٠ حُٔؼظقْ رخَّلل ػٖ حُخشٝؽ ُلظق ػٔٞس٣ش ٖٓ ر٬د حُشّٝ ٧ٕ حُطخُغ ٤ُظ * 

ك٠ فخُلٚ ٌُٖٝ حُخ٤ِلش حُؼزخع٠ مشد ر٬ٌّ حُٔ٘ـْ ػشك حُلخثو ٝخشؽ ٝحٗظقش ػ٠ِ حُشّٝ ٝكظق 

 .ػٔٞس٣ش 

 ما الذى عجل بخروج جالل الدٌن لمالقاة التتار ؟ وأٌن التقى بهم وما نتٌجة اللقاء؟. س
ٝسٝد ح٧ٗزخء رؤٕ حُظظخس دخِٞح ٓشٝ ٤ٗٝغخرٞس ٝك٠ هش٣وْٜ ا٠ُ ٛشحس كِْ ٣زن أٓخّ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٓـخٍ ٬ُٗظظخس * 

كخشؽ ٝحُظو٠ رخُظظخس دٕٝ ٛشحس ٝٛضْٜٓ ٝأسعَ سع٬ا ا٠ُ ٛشحس كؤخزشٝح أِٜٛخ رٜض٣ٔش حُظظخس كلشف أَٛ ٛشحس 

ٝٛـٔٞح ػ٠ِ كخ٤ٓش حُظظخس كِٔخ ػخدص كٍِٞ حُظظخس ا٠ُ ٛشحس حٗظؤٞح ٖٓ أِٜٛخ ٝهظِٞح ًَ ٖٓ ٝؿذٝٙ ك٤ٜخ ٝخشرٞح 

حُٔذ٣٘ش ٝأطِلٞح ًَ ٓخ ُْ ٣وذسٝح ػ٠ِ كِٔٚ ٖٓ ح٧ٓٞحٍ ٌُٖٝ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ أؿ٬ْٛ ػٖ ٛشحس ٝهخسدْٛ كظ٠ 

 كذٝد حُطخُوخٕ حُظ٠ حطخزٛخ ؿ٤ٌ٘ض خخٕ هخػذس ؿذ٣ذس ُٚ رؼذ عٔش ه٘ذ ٣شعَ ٜٓ٘خ ؿ٤ٞؽٚ ٝ عشح٣خٙ 

 لماذا اكتفى جالل الدٌن بما حققه من انتصارات على التتار؟. س
 .كظ٠ ٣غظـْ ٣ٝش٣ق ؿ٤ٞؽٚ ٣ٝؼذ ؿ٤ٞؽخا ؿذ٣ذس ٣ٝغظؼذ ٬ُٔهخس حُظظخس ٖٓ ؿذ٣ذ * 

 ما الذى قلَّل من فرحة جالل الدٌن بانتصاراته على التتار ؟. س
 .ػٞدس ح٤ٓ٧ش ٓٔذٝد ؿش٣لخا ٓل٫ٞٔا ػ٠ِ ٓللش رؼذ إٔ أر٠ِ ر٬ءا كغ٘خا ك٠ هظخٍ حُظظخس * 

 وضح الجهود التى بذلها جالل الدٌن إلنقاذ األمٌر ممدود وبم أوصى ممدود قبل موته ؟. س
حٛظْ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ رؼ٬ؿٚ ٝهِذ ُٚ أكغٖ أهزخء صٓخٗٚ ٝأؿذم ػ٤ِْٜ ح٧ٓٞحٍ ٝٝػذْٛ رٌٔخكآص ًز٤شس ارح * 

ٝكوٞح ُؾخكجٚ ٌُٖٝ ؿشحكٚ ًخٗض رخُـش كٔخص ؽ٤ٜذحا ك٠ عز٤َ هللا  ٓظؤػشحا رٜخ ٝٛٞ ُْ ٣ظـخٝص حُؼ٬ػ٤ٖ ٖٓ ػٔشٙ 

رؤٕ ٣شػ٠ صٝؿظٚ ٝحر٘ٚ ٝأ٫ ٣قذم أهٞحٍ حُٔ٘ـ٤ٖٔ ٝإٔ ٣وخطَ حُظظخس ٝإٔ  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ) (ٓٔذٝد)ٝهذ أٝف٠ 

 .٣زًشٙ رخُخ٤ش 

 لماذا فتَّ موت األمٌر ممدود فى َعُضد جالل الدٌن ؟. س
٧ٗٚ كوذ رٔٞطٚ سً٘خا ٖٓ أسًخٕ دُٝظٚ ٝأخخا ًخٕ ٣ؼن ربخ٬فٚ ُٝٗقلٚ ٝٝص٣شحا ًخٕ ٣ؼظٔذ ػ٠ِ ًلخ٣ظٚ ٝرط٬ا * 

 .ٓـٞحسحا ًخٕ ٣غظ٘ذ ا٠ُ ؽـخػظٚ ك٠ كشٝد أػذحثٚ 
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 وضح كٌؾ حفظ جالل الدٌن جمٌل صنع ممدود فى ابنه وزوجته ؟. س
سػ٠ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٓلٔٞدحا ٝأٓٚ ٝمٜٔٔخ ا٠ُ ً٘لٚ ٝحػظزش ٓلٔٞدحا ًخر٘ٚ ٣لزٚ ٣ٝذَّلِل ٫ٝ ٣قزش ػٖ سإ٣ظٚ * 

٠ رخر٘ظٚ ؿٜخد ك٘ؾؤ ٓلٔٞد ٝؿٜخد ك٠  ًٝخٕ ك٤ٖ ٣شؿغ ٖٓ هظخٍ حُظظخس أٍٝ ٓخ ٣غؤٍ ٣غؤٍ  ػٖ ٓلٔٞد ػْ ٣ؼَّ٘

 .ر٤ض ٝحكذ طغٜش ػ٤ِٜٔخ أُٓخٕ ٣ٝل٘ٞ ػ٤ِٜٔخ أد ٝحكذ 

 .على مستقبل  محمود وجهاد  (عابشة خاتون)و  (جٌهان خاتون)عدم اطمبنان: علل:س
كوطؼٞح أٝفخُٜخ  (خٞحسصّ ؽخٙ )٧ٜٗٔخ ٣خؾ٤خٕ ؿذس حُضٓخٕ ، كوذ ؽٜذطخ ٤ًق حٗول حُظظخس ػ٠ِ ٌِٓٔش *- 

٤ًٝق ٟٛٞ رُي حُِٔي حُؼظ٤ْ ٝحٜٗضٓض ؿ٤ٞؽٚ حُظ٠ ًخٗض ط٨ٔ حُغَٜ ٝحُـزَ ، ُْٝ ٣٘وـ ٖٓ هِؤٜخ إٔ 

هذ حعظطخع إٔ ٣ٜضّ حُظظخس ك٠ ًَ ٓؼشًش ُو٤ْٜ ك٤ٜخ ، كبٕ ٛزح ٣٫ؼ٠٘ أٗٚ هن٠ ػ٠ِ خطشْٛ ، (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)

أهٟٞ ٝأػظْ ٤ٛزش ٝأًؼش ؿ٘ٞدح ٓ٘ٚ ٝحٗظقش ػ٤ِْٜ ك٠ ٓؼخسى ًؼ٤شس ٌُْٜٝ٘ ؿِزٞٙ ك٠  (خٞحسصّ ؽخٙ)ٝهذ ًخٕ 

 ػ٠ِ ٓخُْ ػ٤ِٚ ٝحُذٙ حُؼظ٤ْ (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)حُٜ٘خ٣ش رٌؼشس ػذدْٛ ٝطٞح٠ُ حٓذحدحطْٜ ، ٝح٧َٓ مؼ٤ق ك٠ إٔ ٣وٟٞ 

 ؟(محمود وجهاد)لماذا لم تدم سعادة الطفلٌن : س
٧ٕ حُظظخس ٛخؿٔٞح ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ رـ٤ؼ عٔٞٙ ؿ٤ؼ ح٫ٗظوخّ ، ٝحٜٗضّ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ كؤٓش سؿخُٚ ربؿشحم أِٛٚ ، * 

 .كظ٠ ٫ ٣وؼٞح أعشٟ ك٠ ٣ذ حُظظخس ،ًٔخ كذع ٓغ أر٤ٚ خٞحسصّ ؽخٙ

 ماذا تعرؾ عن جٌش االنتقام ؟ وما مصٌره ؟ ولمن ٌرجع الفضل فى ذلك ؟ ولماذا ؟: س
ٛٞ ؿ٤ؼ أػذٙ ؿ٤ٌ٘ض خخٕ ٬ُٗظوخّ ٖٓ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٝؿؼَ ػ٠ِ ه٤خدس ٛزح حُـ٤ؼ أكذ أر٘خثٚ ًٝخٗض حُٜض٣ٔش ٠ٛ * 

ٓق٤ش ٛزح حُـ٤ؼ ٣ٝشؿغ حُلنَ ك٠ رُي ا٠ُ حُوخثذ ع٤ق حُذ٣ٖ رـشحم حُزٟ خذع حُظظخس ك٤غ حٗلشد رلشهظٚ ػٖ حُـ٤ؼ 

ٝ هِغ خِق حُـزَ حُٔطَ ػ٠ِ عخكش حُٔؼشًش ػْ أٗذكغ ٗلٞ حُظ٤خس كخخظِض فلٞكْٜ ًٝزغْٜ حُٔغِٕٔٞ ٖٓ ح٧ٓخّ 

 .ٝٗضُض رْٜ حُٜض٣ٔش 

 ما أسباب االنقسام الذى حدث فى جٌش جالل الدٌن ؟ وما أثر ذلك ؟ : س
حخظِق هٞحد ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ػ٠ِ أهظغخّ حُـ٘خثْ كـنذ ح٤ٓ٧ش ع٤ق حُذ٣ٖ رـشحم ٝحٗلشد رؼ٬ػ٤ٖ أُلخا ٖٓ خ٤شس * 

حُـ٤ؼ كنؼق ؿ٤ؼ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ رغزذ ٛزح ح٫ٗوغخّ ٝػِْ حُظ٤خس رخ٧ٓش كـٔؼٞح كُِْٜٞ ٝحٗظظشٝح كظ٠ ؿخءْٛ 

حُٔذد رو٤خدس ؿ٤ٌ٘٤ض خخٕ ٗلغٚ حُزٟ طوذّ ُوظخٍ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ كِْ ٣غظطغ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ حُقٔٞد ٝػخد ا٠ُ ؿضٗش 

ٖ رٜخ أ٣خٓخا ػْ سأٟ أٗٚ ٫ هزَ ُٚ رذكغ حُٔـش٤٣ٖ ػٜ٘خ كخطـٚ رؤٓٞحُٚ ٝأِٛٚ ٝرخخثشٙ فٞد حُٜ٘ذ  . كظلقَّ

 ماذا فعل جالل الدٌن بنسابه حٌن أٌقن بالهزٌمة ؟ ولماذا ؟ وما رأٌك فى ذلك ؟ : س
أٓش سؿخُٚ ربؿشحهٜٖ ك٠ ٜٗش حُغ٘ذ ٝرُي خٞكخا ػ٤ِٜٖ ٖٓ إٔ ٣وؼٖ عزخ٣خ ك٠ أ٣ذٟ حُظ٤خس ًٔخ إٔ حُ٘غٞس هذ * 

ٝأسٟ إٔ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ أخطؤ ك٠ ٛزح حُؼَٔ ٧ٕ حُ٘غٞس ٫رٗذ ُٜٖ ٝٛزح حُؼَٔ ٛٞ هظَ ُ٘لظ , هِزٖ ٓ٘ٚ رُي 

 0ٓئٓ٘ش رـ٤ش كن 

 ماذا فعل جالل الدٌن بعد إؼراق نسابه ؟ وماذا قال جنكٌزخان حٌن وصل إلى النهر ؟ . س
أٓش ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ سؿخُٚ رؼزٞس حُٜ٘ش ٝأُو٠ ر٘لغٚ ك٢ ٓوذٓظْٜ، ٝك٤ٖ ٝفَ ؿ٤ٌ٘ض خخٕ ا٢ُ حُٜ٘ش ُْٝ ٣ظز٤ٖ * 

ح ٫ُٞٝ  أكذح ٝٗظش ك٠ حُٜ٘ش كؤٓش سؿخُٚ رؤٕ ٣شٓٞح ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٝسؿخُٚ رخُ٘زخٍ ٝحُغٜخّ كوظِٞح ْٜٓ٘ خِواخ ًؼ٤شا

 0عذٍٝ حُظ٬ّ ُل٘ٞ ػٖ رٌشس أر٤ْٜ ،ٝ ملي ٝهخٍ ٛؤٗزح هن٤ض ػ٢ِ خٞحسصّ ؽخٙ ُٝٝذٙ

صؾ كٌؾ عبر جالل الدٌن ورجاله النهر؟ولماذا كاد بعضهم ٌستسلم للؽرق؟وكٌؾ تدارك أحد رجال .س 
 جالل الدٌن األمر؟

هنٞح ٗقق ح٤َُِ ٣ـخُزٕٞ ح٧ٓٞحؽ ٣ٝظ٘خٝدٕٝ رخ٧عٔخء ٤ُظؼخسكٞح ٣ٝظٞحفٕٞ رخُقزش ٝارح طؼذ أكذْٛ * 

ػْ حٗوطغ فٞص , حعظ٘ـذ ربخٞحٗٚ ك٤لِٔٞٗٚ كظ٢ ٣غظؼ٤ذ ٗؾخهٚ ًٝخٕ فٞص ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٣لذْٝٛ ك٢ حُٔوذٓش 

كوخّ أكذ خٞحؿ , ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ كقخف أكذْٛ هذ ؿشم حُغِطخٕ كٔخ روخإًْ رؼذٙ ؟ كخعظغِْ رؼنْٜ ُِـشم 

حُغِطخٕ رظو٤ِذ فٞطٚ كخٗظؼؾض أسٝحف حُشؿخٍ ٝٝحفِٞح حُؼّٞ كظ٢ ٝفِٞح ا٢ُ حُزش ح٥خش ٝسحكٞح ك٢ عزخص 

. ػ٤ٔن ُْ ٣ٞهظْٜ ٓ٘ٚ ا٫ كش حُؾٔظ ك٠ ح٤ُّٞ حُظخ٠ُ 

 ماذا فعل رجال جالل الدٌن بعد أن استٌقظوا؟. س
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رلؼٞح ػٖ عِطخْٜٗ كِْ ٣ـذٝٙ كزؼؼٞح ؿٔخػش ْٜٓ٘ ُِزلغ ػٖ حُغِطخٕ كؼؼشٝح ػ٤ِٚ  رؼذ ػ٬ػش أ٣خّ ك٠ ٓٞمغ 

 0رؼ٤ذ سٓخٙ حُٔٞؽ ٓغ ػ٬ػش ٖٓ أفلخرٚ 

 رجاله بعد عثورهم علٌه ؟ وماذا فعل ؟ (جالل الدٌن  )بَم  أمر . س
أٓشْٛ رؤٕ ٣ظغِلٞح رؼق٠ ح٧ؽـخس ٝٛخؿْ رْٜ رؼل حُوش١ ٝحٗظقش ػ٢ِ أِٜٛخ ٝ أخز أعِلظْٜ ٝدخَ ا٢ُ * 

 .٫ٛٞس كٌِٜٔخ ٝر٢٘ كُٜٞخ حُو٬ع  حُظ٢ طل٤ٔٚ ٖٓ ٛـّٞ أػذحثٚ

 فى الهور ؟ وما الذى صمم علٌه ؟ ولماذا ؟  (جالل الدٌن  )كٌؾ عاش . س
ػخػ ٣غظشؿغ رًش٣خطٚ ح٤ُ٧ٔش ٝفْٔ ػ٠ِ ح٫ٗظوخّ ٖٓ حُظظخس ٧ْٜٗ عزذ ًَ ٓخ أفخرٚ ٛٞ ٝأعشطٚ ٖٓ حٌُ٘زخص * 

 .ٝحُٔقخثذ 

 انًفشداد

 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة
 حُيػش

ْٛ 

 ُٓٞؼخ رـ

 ١خُؼٚ

 ٓخكوش

 حُٔظ٤ٜذ

 ٓخٍٝ

 أٗلن

 طزَ٘

 ٣٘خ١َ

 ٫ ٣ؼِ ػ٤ِٚ

 رؤّ

 طوَٛخطْٜ

 ٛـْ

 ريٍٙ

 حُوخ١َ

 ٣ـظغ

 حُٞٓخّٝ

 ٣وظِؾ

 ١زخع

 ًظ٤ْ

 حٓظ٘خ١

 ِٗع ا٤ٌُْ

 ٣ـ٤َ ًٛ٘ٚ

 ٣ٍغ

 ٣ٞؿَ ٛيٍٙ

 طٜخٌُْٜ

 ِٗؿخص

 ٣َٜكٚ

 حُؼِحء

 ٣وظِؾ

 حُظؼذ× حَُحكش 

 ٜٗٞ ٝهخّ 

 ٗـٞكخ رـ

 ١ٞحُغ (ؽ)كظٚ 

 ٓيَٓس

 حُوخثق

 هخ٢ُ ٝ ٛخٍع ٝ ىحٍ رَأٓٚ

 ح١ٔؤٕ ٝأٖٓ×هخف

 طٌٍ٘× طٔؼي 

 ٣وخْٓ/ ٣٘خٍى 

 ٫ ٣٘ن ػ٤ِٚ

 كَؽ ٍَٟٝ 

 طوَٙ (ّ)أًخ٣ًزْٜ 

 هطَ 

 ػخؿِٚ

 حُوٞح١َ (ؽ)حُٜخؿْ 

 ٣ـَّ × ٣وطغ ٝ ٣وظِغ 

 حُٞٓٞحّ (ّ)حُظٕ٘ٞ 

 ٣ظَىى

 ١زغ (ّ)أه٬م 

 ٓؼ٤ي ٍَٝٓٔٝ×ٌَٓٝد ّٜٓٔٞ ًخطْ ؿ٤ظٚ 

 حٗطلؤ× حُظٜذ ٝحٗظؼَ ؿ٠زخ 

 أٗزٌْٜ

 ٣ظؼٔن ك٠ رلؼٚ

 أٖٓ ٝح١ٔؤٕ× كِع

 ٣٘ظي ؿ٤ظٚ

 كَْٜٛ

 ِٗؿش (ّ)ٝٓخّٝ 

 ٣زؼيٙ

 حُٜزَ ٝحُِٟٔٞ

 ٣ظلَى

 رَٛش

 َػزَس

 رَٜس

 هلُٞٚ

 ٣ـٞ ٓ٘ٚ

 ٓللش

 كض

 ػ٠يٙ

 ً٘لٚ

 أُٜٝٔخ

 ؿذ

 حُٜٔي

 طـٌٝٛٔخ

 حَُؿي

 ٓطٞحص

 ٣لغ

 أٝؽ

 كٍِٞ

 ٗطَح

 ٣ل٠ْٜ

 حُؼيٝس

 َٛػ٠

 حُٜؼ٤ي

ٚ٣ًٝ 

 ًٛزض ٣ٍلٚ

 ٜٗذ

 ٣ظزِـٞح

 ىُق

 ؿخثِظْٜ

 ٣ظـَع

 ؿٜٚ

 ُلظش

 ػزَحص (ّ)ىٓؼش 

 ه٤َس ٝ ٓؼظْ

 ًٛخرٚ× ٍؿٞػٚ 

 ٣وَِ ٖٓ ٗؤٗٚ

 ٓلخف (ؽ)٣ََٓ 

ي× أٟؼق   هٟٞ ٝػ٠َّ

 أػ٠خى(ؽ)حَُٔحى ػ٣ِٔظٚ ٝهٞطٚ 

 أً٘خف(ؽ)ؿخٗزٚ ٍٝػخ٣ظٚ 

 كَٜٓٔخ× ٓ٘لٜٔخ 

 ُحٍٙ ٤ٓٞ٣خ رؼي ٣ّٞ

 حُِلي× حُٜٔٞى  (ؽ)كَحٕ حُطلَ 

 طَػخٛٔخ

 حُٔؼ٤ي ٝحٌُؼ٤َ ٝحُٜخٗت

 ٓطٞس (ّ)رؤّ ٝهٞس 

 ٣َٔع

 هٔش ٝ ػظٔش

 كََ (ّ)روخ٣خ 

 ٗطٍٞ ٝأٗطخٍ ٝأٗطَ (ؽ)ٜٗلخ ؿِءح

 رؼزطْٜ ٣ٝلزطْٜ× ٣٘ـؼْٜ ٣ٝلْٜٔٔ 

 ِػيحء ٝ ػيٟ (ؽ)حُ٘خ١ت 

 ٣َٛغ (ّ)هظ٠ِ ٝ ٠ٌِٛ 

 أٛؼيس(ؽ)حُظَحد ٝح٧ٍٝ حَُٔطلؼش 

 أِٛٚ

 ؿِذ ُِّٝٛ ٟٝخع ٌِٓٚ

 طؼذ

 ٣ٔي ؿٞػْٜ ٣ٝللع ك٤خطْٜ

 ٠٘ٓ رْٜ

 كويْٛ 

 ٣ظٌٝم ٣َٝ٘د

 ؿٜش(ّ)ٓخ ٣ؼظَٝ حُلِن ٝحَُٔحى حُٜٔخثذ 
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  ٣ٔٞهْٜ ٣ٝيكؼْٜ ٣ٝلْٜٔٔ  ٣ليْٝٛ

 
 

 نجاة محمود وجهاد- 3
 

 من األسر والؽرق ؟   (محمود وجهاد )وضح كٌؾ نجا الطفالن . س
٣ٖ ػخثؾش خخطٕٞ ٝؿٜخٕ خخطٕٞ فؼذ ػ٤ِٜٔخ إٔ ٣ش٣خ حُطل٤ِٖ ٣زرلخٕ *  ٍَ َّّ ك٤ٖ ؿخؽض ػخهلش ح٧ٓٞٓش رخ٧ُ

رخ٘خؿشحُظظخس أٝ ٣ـشهخٕ ك٠ حُٜ٘ش ٝ أٝ كض ُٜٔخ ػخهلش ح٧ٓٞٓش إٔ طغِٔخ حُطل٤ِٖ ا٠ُ حُؾ٤خ ع٬ٓش حُٜ٘ذٟ 

٤ُٜشد رٜٔخ ا٠ُ ٓغوو سأعٚ ك٤غ ٣ؼ٤ؾخٕ ٓؼٚ  ك٠  (خٞحسصّ ؽخٙ )ٝٛٞ خخدّ أ٤ٖٓ ًخٕ ٣خذّ ح٧عشس ٓ٘ز أ٣خّ 

أٖٓ ٝع٬ّ كؤُزغٜٔخ ٬ٓرظ حُؼخٓش ٖٓ حُٜ٘ٞد ٝأسًزٜخ ػ٠ِ رـِش ٝعخس رٜٔخ كظ٠ ٝفَ ا٠ُ ؽخه٠ء حُٜ٘ش 

كؼزشٙ ك٠ ٓشًذ ف٤ذ ا٠ُ حُؾخهت ح٥خش ٗظ٤ش د٣٘خس ٝحُزـِش حُظ٠ عخهٜخ حرٖ حُق٤خد ا٠ُ هش٣ظٚ رخُٜ٘ذ ، ػْ 

 . ٝفَ حُؾ٤خ ع٬ٓش رٜٔخ ا٠ُ هش٣ظٚ ٝػخؽخ ٓؼٚ ٛ٘خى 

ٌن عن إخبار جالل الدٌن بؤمر الطفلٌن ؟ . س  ما الهول الذى شؽل األُمَّ
 حٍُٜٞ ٛٞ أٜٗٔخ أ٣و٘ظخ رخٌُ٘زش ٣ّٞ حُٜ٘ش ٝسأ٣ظخ أٗٚ ٫ٓل٤ـ ٖٓ حُٔٞص ؿشهخ أٝ ح٧عش ك٠ أ٣ذٟ حُظ٤خس * 

 وما اثر ذلك على الطفلٌن ؟ . والصٌاد  (سالمة )لخص الحوار الذى دار بٌن الشٌخ . س 
طلذع حُؾ٤خ ع٬ٓش ػٖ هش٣ظٚ ك٠ حُٜ٘ذ ٤ًٝق عخكش ا٠ُ ًخرَ ٝطضٝؽ رٜخ كُشصم ٛز٣ٖ حُطل٤ِٖ ٌُٖٝ أٜٓٔخ ٓخطض * 

كؤكذ إٔ ٣ؼٞد رٜٔخ ا٠ُ ٓغوو سأعٚ ٤ُشر٤ٜٔخ ٝعو أِٛٚ ٝر٣ٝٚ، ٝطلذع حُق٤خد ػٖ ك٤خس حُق٤ذ ٝٓخ رٜخ ٖٓ أخطخس 

ٝػٖ هش٣ظٚ ٝك٤خس أِٜٛخ ٝػخدحطْٜ ك٠ أكشحكْٜ ٝٓآطْٜٔ ٝػٖ ًٞخٚ ٝصٝؿظٚ ٝأ٫ٝدٙ ٝػٖ ٓضسػظٚ ٝكشحخٚ ٝأسحٗزٚ ٝ 

ًٝخٕ ُٜزح حُلذ٣غ أػش ؿ٤َٔ  ػ٠ِ حُطل٤ِٖ ٝؿذح ك٤ٚ ُزس ػظ٤ٔش , روشطٚ حُلِٞد ٝرزـخثٚ حُظ٠ طغٔغ ح٬ٌُّ كظل٤ٌٚ 
 . أٗغظٜٔخ ٓخ ًخٗخ ك٤ٚ ٖٓ حُخٞف

 لماذا تعلم الطفالن الخوؾ والحذر رؼم صؽرهما ؟ . س
 0رغزذ ٓخ ٓش رٜٔخ ٖٓ ح٧ٛٞحٍ ٝٓخ ؽٜذطٚ أػ٤ٜ٘ٔخ ٖٓ حُلٞحدع حُٔشٝػش * 

 بم أوصى الشٌخ سالمة الطفلٌن ؟ وماذا قال عنهما ألهل قرٌته ؟ وما موقؾ أهل القرٌة ؟ . س
ٛخ رٔخ ٣ذٍ ػ٠ِ أٜٗٔخ ٖٓ ر٤ض ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٝأكٜٜٔٔخ إٔ فخكذ حُوخسد هذ ٣غِٜٔٔخ ا٠ُ *  َّٞ أٝفخٛٔخ رؤ٣٫ظل

حُظظخس ارح ػشف أفِٜٔخ ًٝخٕ ٣وٍٞ ػٜ٘ٔخ أٜٗٔخ ٣ظ٤ٔخٕ ٝؿذٛٔخ ك٠ هش٣وٚ كظز٘خٛٔخ ٌُٖٝ ٛزح حُوٍٞ ُْ ٣ُشك ِ 

كنٍٞ أَٛ حُوش٣ش ٝأخزٝح ٣خظشػٕٞ حُلٌخ٣خص ػٖ أفِٜٔخ ٝحطلن ٓؼظْٜٔ ػ٠ِ أْٜٗ ٖٓ أر٘خء حُِٔٞى ُٔخ ٣زذٝ 
 .ػ٠ِ ٝؿٜٞٛٔخ ٖٓ ػ٬ٓخص حُِٔي ٝٗنشس حُ٘ؼ٤ْ 

 ما الذى فكر فٌه الشٌخ سالمة ؟ ولماذا ؟. س
كٌش ك٠ حُلشحس رخُطل٤ِٖ ا٠ُ ٫ٛٞس ٝكّذع رزُي رؼل أهخسرٚ ح٧د٤ٖٗ  ٝرُي رغزذ ًؼشس حُلٌخ٣خص ػٖ * 

 . أفِٜٔخ كخؾ٠ ػ٤ِٜٔخ ٖٓ حُلظي 
وضح كٌؾ التقى جالل الدٌن بالطفلٌن مرة ثانٌة وبَم كافؤ جالل الدٌن الشٌخ سالمة ؟ وما أثر ذلك على أهل . س

 قرٌته والقرى المجاورة ؟ 

أخز ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٣ؾٖ حُـخسحص ػ٠ِ حُوشٟ حُٔـخٝسس ٬ُٛٞس ُظٞع٤غ ٌِٓٚ كِٔخ ٝفَ ؿ٘ٞدٙ ا٠ُ هش٣ش حُؾ٤خ * 
ع٬ٓش خشؽ ُْٜ ٝأخزشْٛ روقش حُطل٤ِٖ كؤسعِٞح ا٠ُ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ كـخء ا٠ُ حُوش٣ش ٝأخز حُطل٤ِٖ ٝمٜٔٔخ ا٠ُ 

فذسٙ ٝأًشّ حُؾ٤خ ٝهش٣ظٚ كؤخز حُؾ٤خ ع٬ٓش ٓؼٚ ا٠ُ هقشٙ ٝ أٓش ؿ٘ٞدٙ إٔ ٣ٌلٞح ػٖ ؿضٝ ٛزٙ حُوش٣ش 

ٝحُوشٟ حُٔـخٝسس ٝسكغ ػٖ أِٜٛخ حُـض٣ش كؤفزق ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ كز٤زخا ا٠ُ هِٞرْٜ رؼذ إٔ ًخٗض أًزخدْٛ طـ٠ِ 

رٌشح٤ٛظٚ ٝهذٓض ٝكٞدْٛ ا٠ُ هقش حُغِطخٕ طؾٌشٙ ػ٠ِ اكغخٗٚ ٝطوذّ ُٚ ح٫ُٞء ٝحُطخػش كخِٓش ٓؼٜخ حُٜذح٣خ 

 .حُ٘ل٤غش كوزَ حُغِطخٕ ٛذح٣خْٛ ٝأؿخصْٛ ػ٤ِٜخ
وما العظات التى استوحاها  (محمود)؟ ولماذا لم ٌشعر بالؽضاضة تجاه  (جالل الدٌن )ما أثرعودة الطفلٌن على . س

 بعد هذا اللقاء ؟ 
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طزذُض أكٞحُٚ كؼخد ا٠ُ ٝؿٜٚ حُزؾش رؼذ حُؼزٞط ٝحُط٬هش رؼذ ح٫ٗوزخك ،ٝحٗظؼؼ ك٠ هِزٚ ح٧َٓ ، ٝطؼضٟ رٜٔخ * 

ُْٝ ٣ؼذ ٣ؾؼش رٔخ , ػٖ أِٛٚ ٝؽؼش ًؤٕ حِٛٚ رُِؼؼُٞح ؿ٤ٔؼخ ك٠ ٓلٔٞد ٝؿٜخد ،  ٝهٟٞ سؿخإٙ ك٠ حعظؼخدٙ ٌِٓٚ 

ٝحُؼظخص , إٔ ٣٘ظوَ حُِٔي ا٠ُ ٓلٔٞد ٧ٕ حُظظخس هذ هظِٞح حر٘ٚ رذس حُذ٣ٖ  (حُؼ٤ذ  )ًخٕ ٣ؾؼشرٚ ٖٓ حُـنخمٚ 

٠ٛ كوخسس حُذ٤ٗخ ٝؿشٝس ٓظخػٜخ ًٝزد أٓخ٤ٜٗخ ُٝئّ ح٩ٗغخٕ ٝكشفٚ ػ٠ِ رخهِٜخ ، ٝرخَ ح٩ٗغخٕ رٔخ ٣٫ِٔي 

 .   ٜٓ٘خ ٝخٞكٚ ٓٔخ ػغ٠ إٔ طٌٕٞ ك٤ٚ ع٬ٓظٚ ٝخ٤شٙ ٝحهٔج٘خٗٚ ا٠ُ ٓخ ُؼِٚ ٣ٌٕٞ ٓقذس ر٬ثٚ ٌِٝٛظٚ 

 علل قوه رجاء جالل الدٌن فى استعادة ملكة وملك آبابه ؟ . س
ٝٓخ هخف رٚ ٖٓ كذ٣غ حُٔ٘ـْ حُزٟ ط٘زؤ ُٔلٔٞد ٝٛٞ ؿ٤ٖ٘ ك٠ رطٖ  (ؿٜخد)ٝ (ٓلٔٞد)رغزذ ػؼٞسٙ ػ٠ِ *

رذس )أٓٚ رؤٗٚ ع٤ق٤ش ٌِٓخ ػظ٤ٔخا ٣ٜٝضّ حُظظخس ٝطؤًذ إٔ حُٔ٘ـْ ًخٕ فخدهخ ك٤ٔخ ط٘زؤ رٚ كوذ هظَ حُظظخس حر٘ٚ 

ُٝؼَ هللا أٗوزٙ ٖٓ حُٔٞص ُٔخ ٣٘ظظشٙ ك٠ ( ٓلٔٞد)ُْٝ ٣زن ٖٓ أَٛ ر٤ظٚ أكذ ٣شع حُِٔي ػ٘ٚ ا٫  (حُذ٣ٖ 

  . حُٔغظوزَ ٓقذحهخ ُوٍٞ حُٔ٘ـْ ك٤ٚ 
وضح :س:  أو .ما سر التحول فى نظرة جالل الدٌن تجاه محمود؟ ولماذا عجب جالل الدٌن من نفسه؟: س

 . الصفات التى كان ٌمتاز بها محمود 
ٓخ ًخٕ ٣ٔظخص رٚ ٓلٔٞد ٖٓ خلش حُشٝف ٝطٞهذ حُزٖٛ ٝػضس : عش حُظلٍٞ ك٠ ٗظشس ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ طـخٙ ٓلٔٞد * 

 ٝػـذ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٖٓ 0حُ٘لظ ٝؿٔخٍ حُقٞسس ٓغ ٓغلش ٖٓ حُلضٕ طـؼَ ًَ ٖٓ ٣شحٙ ٣لزٚ ٣ٝؾلن ػ٤ِٚ 

 .ٗلغٚ ؛٧ٗٚ خطش رزخُٚ ٣ٞٓخ إٔ ٣وظَ ٓلٔٞدح ٝٛٞ ك٠ ٜٓذٙ خٞكخ ٖٓ إٔ ٣٘ظوَ حُِٔي ػٖ ُٝذٙ ا٠ُ ٓلٔٞد 

 .(أجب أنت ). لم ٌعد جالل الدٌن ٌشعر بالؽضاضة من تولى محمود الملك: علل
خشؽ ٓ٘ز حُقزخف ُوظخٍ حُظظخس  (ٓلٔٞدحا  )٧ٕ * منهما ؟   (جالل الدٌن )وما موقؾ  (جهاد )ما سر بكاء . س

ُْٝ ٣شؿغ ٠ٛٝ طخخف إٔ ٣ٌٕٞ حُظظخس هظِٞٙ ٝهذ ّٛذأٛخ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٝأخزشٛخ إٔ ٓلٔٞدحا ٓخسط ؽـخع ٣٫ُخؾ٠ 

 .ػ٤ِٚ ٖٓ حُظظخس 

 وضح كٌؾ أصٌب محمود ؟ . س
أف٤ذ ك٠ ٓؼشًش ٤ٔٛٝش ٓغ حُظظخس كؼ٘ذٓخ ٝفَ ا٠ُ حُـخرش أخز ٣نشد رغ٤لٚ ٣ٝطؼٖ رشٓلٚ  كشٝع * 

إٔ ٣ؼ٤ذٙ ا٠ُ حُوقش رل٤ِش ر٤ًش كوخٍ ُٚ إ ؿ٘ٞد  (ع٤شٕٝ )ح٧ؽـخس ٓظٞٛٔخ أٜٗخ ؿ٘ٞد حُظظخس ٝأسحد حُغخثظ 

حُظظخس هذ ٛضٓض ٝكشص أٓخٓي كخعظٔش ٓلٔٞد ك٠ ٓطخسدس ؿ٤ٞػ حُظظخس كظ٠ ًخد ٣غوو ك٠ ؿشف ؽذ٣ذ 

 . ح٫ٗلذحس ٫ُٞ إٔ حُغخثظ هذ حخظطلٚ ٖٓ ػ٠ِ ظٜش ؿٞحدٙ ٝٝهغ رٚ ػ٠ِ ح٧سك ٓقخرخ 

 بعد عودة محمود مصابا ؟ وبَم نصحه ؟  (جالل الدٌن )ماذا فعل . س
ا٠ُ  (ؿٜخد )إٔ ٣لَٔ  (ع٬ٓش )حُؾ٤خ  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)ح٧ؽوش ٝػ٤ِش أػخس حُذٓخء أٓش  (ٓلٔٞد)ػخد ؿٞحد * 

ٖٓ ٣ذ حُغخثظ ٝأٓش رخعظؼذحء حُطز٤ذ حُزٟ ؿظ  (ٓلٔٞدحا )دحخَ حُوقش كظ٠ ٫ ٣لضػٜخ ٓ٘ظش حُذٓخء ػْ كَٔ 

رؤ٣٫ـخصف  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)ٗقلٚ (ٓلٔٞد)كِٔخ أكخم  (ٓلٔٞد)ػ٠ِ ك٤خس  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)ٗزل ٓلٔٞد ٝ هٔؤٕ 

إٔ ٣ؼظ٠٘ رظ٘ظ٤ْ ؿ٤ؾٚ ٝح٫عظؼذحد ُِوخء ػذٝٙ ارح كخُٝض كٍِٞ ؿ٤ؾٚ إٔ ’ رل٤خطٚ ٝإٔ ٣٘ظش أٓخٓٚ ٓلذدحا ٛذكٚ 

 0ًٝخٕ ػ٤ِٚ ٝهذ ٛضّ ػذٝٙ إٔ ٣ٌظل٠ رزُي ٣٫ٌِٝق ٗلغٚ ٓؾوش حُـشٟ ٝسحءٙ, طٌش ػ٤ِٚ 

 ؟ وما أثر ذلك على محمود ؟  (جالل الدٌن)؟ وبَم رد علٌه  (سٌرون)السابس  (محمود)بَم وصؾ . س
هخثذ كخصّ ٫ طؼ٤ٔٚ حُؾـخػش ػٖ  (ع٤شٕٝ)رؤٕ  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)حُغخثظ رخُـزٖ ٝسد ػ٤ِٚ  (ٓلٔٞد)ٝفق * 

ٝػض ػ٤ِٚ إٔ ٬ُ٣ّ ػ٠ِ ػَٔ ٓـ٤ذ  (ٓلٔٞد)سإ٣ش حُخطش حُزٟ أٓخٓٚ  ٫ٝ خ٤ش ك٠ ؽـخػش ر٬ كضّ ٝهذ طؤُْ 

ا٠٘ٗ ٓؼـذ رؾـخػظي ٝأ٠٘ٗ أس٣ذ ٓ٘ي : كوخٍ ُٚ  (ٓلٔٞد)أدسى ٓخ ؿخٍ رخخهش  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)ك٠ سأ٣ٚ ٌُٖٝ 

 .إٔ طن٤ق ا٠ُ حُؾـخػظي حُلضّ ُظٌٕٞ هخثذح ًخ٬ٓ ٝهِذ ٓ٘ٚ إٔ ٣ؼذس رؤ٣٫ـخصف ر٘لغٚ  

 ؟ وبَم رد علٌه الشٌخ ؟ (سالمة )من الشٌخ  (سٌرون)ماذا طلب . س
ٝسد  (ٓلٔٞد)هِذ ٓ٘ٚ إٔ ٣ظؾلغ ُٚ ػٖ حُغِطخٕ ٣ُٝز٤ِّٖ ُِغِطخٕ أٗٚ ُْ ٣وقش ك٠ حُٔلخكظش ػ٠ِ ك٤خس ح٤ٓ٧ش* 

 . ػ٤ِٚ حُؾ٤خ رؤٗٚ ع٤ظؾلغ ُٚ ٝهٔؤٗٚ ٝأخزشٙ إٔ حُغِطخٕ ع٤ٌخكجٚ ػ٠ِ ػِٔٚ 

 تجاه ماحل بمحمود ؟ وما داللة ذلك ؟  (جهاد)ما شعور . س
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ًخٗض طؾؼش رخُوِن ٝحُخٞف ٝحُل٤شس ٝظِض طز٠ٌ هخُزش إٔ طشحٙ ُْٝ طٜذأ كظ٠ أخزٛخ أرٞٛخ ٝأدخِٜخ * 

ػ٤ِٚ رؼذ إٔ ػخُـش حُطز٤ذ كٞؿذطٚ ٗخثٔخ ٝهنض ٤ُِظٜخ طلٌش ك٤ٚ ٝطظقٞسٙ ٣وخطَ ح٧ػذحء كظؼـذ رٚ 

 0ٝرؾـخػظٚ ٣ٝذٍ رُي ػ٠ِ ؽذس حُلذ ٝح٩ػـخد 
 ؟  (محمود )حٌن رأت العصابة على رأس(جهاد) (جالل الدٌن)كٌؾ طمؤن . س
هذ أعظطخع إٔ ٣لِن سأط هخثذ حُظظخس  (ٓلٔٞدحا )هٔؤٜٗخ رؤٗٚ أف٤ذ رنشرش خل٤لش ٖٓ ع٤ق هخثذ حُظظخس ٝإٔ * 

 ٣0غ٤ش عٞف ٣زشأ ٓ٘ٚ ؿذحا  (ٓلٔٞد)ٝإٔ ؿشف 

 ما هدٌة جهاد لمحمود ؟ . س
  .٤ُظ ُي ػ٘ذٟ ٛذ٣ش كؤٗض ُْ طوخطَ حُظظخس: ٝهخٍ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٝأ٣ٖ ٛذ٣ظ٠ ؟ كوخُض ؿٜخد 0رخهش ٖٓ حُضٛٞس** 

 :-انًفشداد

 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة
 ٣٘لطَ

 حُيٓخًَ

 طؼِٟ

 ٫ ٓل٤ٚ

 أٟٝ

 ٓلق حُـزَ

 حُٔـخٍس

 ٣ٔخَٓٛٔخ

 ٓظ٤خٓ٘خ

 ٓٔظ٤٘٤ٌٖ

 ٓـيحك٤ٚ

 ىٝح٤ُي

 ٣ؤُٞح ؿٜيح

 ١ٞ٣ي

 ُٔش

 حَٜٗٔص

 ٓظ٤ِِٜٖ

 حٌُق

 حُزَ٘

 حُط٬هش

 حُيػخثْ

 ٣٘٘طَ/ ٣٘ؤْ 

 ىٌَٓس (ّ)حُوَٟ 

 طٜزَ

 ٫ ٓلَ/ ٫ َٜٓد 

 ٓخٍ/ ُـؤ 

 ًٍٝس/ هٔش × هخػيطٚ ٝأٓلِٚ 

 حٌُٜق

 ٣ليػٜٔخ

 ٓظـٜخ

 هخٟؼ٤ٖ

 ٓـخى٣ق (ؽ)ٓـيحف  (ّ)ًٍحػخ حًَُٔذ  

 رخٓظَٔحٍ

 ٣وَٜ

 ٣ِػِع× ٣ؼزض  

 ُْٔ (ؽ)ؿٔخػش 

 ٓخُض

 كَك٤ٖ

 ح٫ٓظ٘خع

 حُؼزّٞ× حُلَف 

 ح٫ٗوزخٝ× حُلَف 

 ىػخٓش (ّ)ح٧ًٍخٕ 

 ٓئىى

 طٞهي حٌُٖٛ

 َّٖ  ػ

 ََّ  ؿ

 َٛٝف

 ٓويػٚ

 ؿؤٜٗخ

 ٣ٜٞرٚ

 ًل٤ِٚ

 كَحثٜٚ

 حَُٔحّ

 ؿَف ؿخثَ

 َٓؽ

 حُ٘٘ٞحٕ

 ىػَٙ

 حُؼُٜخرش

 طـخُف

 ٤ٓزَأ

 ٣ـ٘يٍ

 ٓطَُس

 ٓٞٗخس

 ٤ٓخىس

 حًٌُخء

 ظَٜ

 أ١ِن× أٓٔي 

 َٛ (ّ)ٜٓخثذ 

 ٓوخىع (ؽ)كـَطٚ 

 هِوٜخ/ كِٜٗخ  

 ٣ٞؿٜٚ

 ًلَ (ّ)ػـِٙ 

 ٓخ ر٤ٖ ًظل٤ٚ

 حُو٤خىس

 كلَس ػ٤ٔوش

 ٓخ ٣ٟٞغ ػ٠ِ ظَٜ حُلَّ

 حٌَُٔحٕ

 ػَحٙ× ؿطخٙ 

 حُؼٜخثذ (ؽ)حَُرخ١ 

 طوخ١َ

 ٤َٓٔٝ× ٤ٓ٘ل٠ 

 ٣وظَ/ ٣َٜع 

 ِٓهَكش

 ٣ِٓ٘ش

 
نهاٌة جالل الدٌن  - 4

 
 

 فى مملكته الصؽٌرة بالهند وبمن كان ٌتعزى ؟ (جالل الدٌن)وضح كٌؾ عاش . س
ػخػ ػ٤ؾش كض٣٘ش طغٞدٛخ حُزًش٣خص ح٤ُ٧ٔش ٖٓ حُِٔي حُزحٛذ ٝح٧َٛ حُٜخ٤ٌُٖ ٝح٧د حُزٟ ٓخص ؽش٣ذحا * 

ٝأخٞس ررلْٜ حُظظخس ٝأّ ًش٣ٔش ٝصٝؿش ٝأخٞحص ػوخثَ  أٓش ربؿشحهٜٖ ك٠ حُٜ٘ش ًٝخٕ ٣ظؼضٟ ٣ٝـذ عِٞحٙ ك٠ 

ًٝخٕ ٣٫٘غ٠ طذر٤ش ٌِٓٚ ٝطو٣ٞش ؿ٤ؾٚ ٝطؼض٣ض ٤ٛزظٚ ًٝخٕ ك٠ ًلخف دحثْ ٓغ أٓشحء حُٔٔخُي  (ؿٜخد, ٓلٔٞد )

رؼذ حُل٤٘ش ًٝخٕ (حُٞهض ٝحُل٤ٖ)حُظ٠ ًخٗض طٌظ٘ق ٌِٓٔش ٫ٛٞس ٣ذكغ ؿخسحطْٜ ػ٠ِ ر٬دٙ ٣ٝـضْٝٛ حُل٤٘ش 
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٣غظطِغ أخزخس ٓٔخٌُٚ حُغخروش ٣ٝشهذ كشًخص حُظظخس رٜخ ٣ظشرـ رْٜ حُذٝحثش ٣ٝظل٤ٖ حُلشؿ ٬ُٗونخك ػ٤ِْٜ 

 .ٝح٫ٗظوخّ ْٜٓ٘ ٝحعظشدحد ٓٔخٌُٚ ٝٓٔخُي أر٤ٚ ٖٓ أ٣ذ٣ْٜ 

ًخٕ ٛذكْٜ حُظخش٣ذ ٝحُظذ٤ٓش * ما هدؾ التتار من ؼزو البالد اإلسالمٌة ؟ وما سٌاستهم فى تلك البالد؟  . س
رؼذ عِذ ح٧ٓٞحٍ ٝهظَ حُشؿخٍ ٝحُ٘غخء ٝح٧هلخٍ ػْ طؼٞد ا٠ُ ر٬دٛخ كخِٓش ٓؼٜخ حُـ٘خثْ ٝح٧ع٬د كظخظزت ك٤ٜخ 

ػْ طؼٞد ٓشس أخشٟ ًٝخٗٞح ٣ؼوذٕٝ ٓغ أَٛ حُز٬د حُظ٠ ٣ؼضٜٝٗخ اطلخهخا ٣ؤٕٓ٘ٞ رٚ ٖٓ ػٞدطْٜ ا٤ُْٜ ػخ٤ٗش رذكغ 

ٖ ٣ظٞعٕٔٞ ك٤ٚ ح٤َُٔ ا٤ُْٜ ٝحُشمخ رغ٤خعظْٜ ٖٓ ػز٤ذ  َٓ ُٕٞ ػ٤ِْٜ  َّٞ ؿض٣ش ًز٤شس ُْٜ ك٠ رذح٣ش ًَ ػخّ ػْ ٣ُ

 .ح٧ٛٞحء حُطخٓؼ٤ٖ ك٠ حُٔ٘خفذ ٖٓ أَٛ طِي حُز٬د 

 ؟ (جالل الدٌن)صؾ أحوال المدن والعواصم التى تخلى عنها . س
٤ُٜٝخ ؿٔخػش ٖٓ حُطـخس حُٔغظزذ٣ٖ ٫ َْٛ ُْٜ ا٫ ؿٔغ ح٧ٓٞحٍ ٖٓ ًَ عز٤َ رٔقخدسس أٓٞحٍ حُ٘خط ٝكشك * 

 حُنشحثذ ٝعِذ أٓٞحٍ حُظـخس ٖٝٓ ٣ـشإ ػ٠ِ حُؾٌٟٞ ٣ٌٕٞ ؿضحإٙ حُوظَ أٝ ح٩ٛخٗش ٝحُظؼز٣ذ 

 الفرصة سانحة لمواجهة التتار واسترداد ممالكه؟ (جالل الدٌن)لماذا رأى . س
٧ٕ أطزخػٚ ك٠ ٛزٙ حُز٬د ًخٕ ٣شحعِٞٗٚ ٣ٝقلٕٞ ُٚ أكٞحٍ حُ٘خط ٝٓخ ٣ؼخٕٗٞ ٖٓ حُظِْ ٣ٝؾـؼٞٗٚ ػ٠ِ * 

حُؼٞدس ا٤ُْٜ ٣ٝؼذٝٗٚ  رؤْٜٗ عٞف ٣غخػذٝٗٚ ك٠ كشٝرٚ ًٔخ أخزشٝٙ رؤٕ حُظظخس ٓؾـُٕٞٞ رلشٝد ه٣ِٞش ٓغ 

  .هزخثَ حُظشى

 
 للخروج لمواجهة التتار ؟ وما الذى فكر فٌه ؟ وكٌؾ حسم أمره ؟ (جالل الدٌن)كٌؾ استعد . س
حُزٟ حعظ٘خرٚ ػ٠ِ ٌِٓٔظٚ  (رِٜٞحٕ أصري )طـٜض ُِٔغ٤ش ًٝظْ خزشٙ ػٖ حُ٘خط ؿ٤ٔؼخا ٓخ ػذح هخثذٙ حٌُز٤ش * 

رخٔغش آ٫ف ٓوخطَ هغْٜٔ ا٠ُ ػؾش كشم ؿؼَ ػ٠ِ ًَ  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)ٝطشى ُٚ ؿ٤ؾخا ٣ٌل٠ ُلٔخ٣ظٜخ ػْ عخس 

ك٠ أٓش  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)ٜٓ٘خ أ٤ٓشحا ٝأٓشْٛ رخُغ٤ش خِلٚ ػ٠ِ دكؼخص ٖٓ هشم ٓخظِلش كظ٠ ٫ ٣ؼِْ رْٜ أكذ ٝكٌش 
هل٤ِٚ َٛ ٣ؤخزٛٔخ ٓؼٚ ٣ٝؼشمٜٔخ ٧خطخس حُطش٣ن ٝٓظخػذ حُشكِش حُؾخهش  ػْ ٣ؼشمٜٔخ ُخطش ٓٞحؿٜش 

حُظظخس حُظ٠ ٣٫ؼِْ ٓق٤شٛخ ا٫ هللا؟ أّ ٣ظشًٜٔخ ٓغ ٗخثزٚ رخُٜ٘ذ ٝٛٞ ٫ هخهش ُٚ رلشحهٜٔخ ٫ٝ هخهش ُٜٔخ رلشحهٚ 

ٝسرٔخ هٔغ أٓشحء حُٜ٘ذ ك٠ ٌِٓٔش ٫ٛٞس ك٤ٜـٕٔٞ ػ٤ِٜخ ك٠ ؿ٤خرٚ ٣ٝوغ ح٤ٓ٧شحٕ ك٠ هزنظْٜ ، ػْ كغْ أٓشٙ 

 .ٝهشس إٔ ٣ؤخزٛٔخ ٓؼٚ 

لمواجهة التتار وما الشعور الذى كان ٌسٌطر على (محموداً وجهاد  )(جالل الدٌن)وضح كٌؾ أعد . س
 محمود ؟

حٛظْ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ رظذس٣زٜٔخ ػ٠ِ سًٞد حُخ٤َ ٝكَٔ حُغ٬ف ٝعخثش أػٔخٍ حُلشٝع٤ش ٝسرخٛٔخ طشر٤ش خؾ٘ش طؼذٛٔخ * 

ُظلَٔ حُٔؾخم ٝحُظـِذ ػ٠ِ حُٔظخػذ ًٝخٕ ٣لذػٜٔخ ػٖ ٓؼخسى خٞحسصّ ؽخس ٓغ حُظظخس ٣ٝقق ُٔلٔٞد ؽـخػش ٝحُذٙ 
ٝؿشحٓٚ رٔزخسصس هٞحدْٛ ٤ًٝق أف٤ذ ك٠ ٓؼشًش ٛشحس ٝٓخص ؽ٤ٜذح كٌخٕ ٓلٔٞد ٣ؾؼش رؤٗٚ ع٤وخطَ حُظظخس  (ٓٔذٝد)

٣ٞٓخا ٓخ ك٤ؼؤس ْٜٓ٘ ٧ر٤ٚ ٝؿذٙ ٝخخُٚ ٝٝحُذطٚ ٝؿذطٚ ٝعخثش أِٛٚ ًٝخٗض ؿٜخد طؾخسًٚ ؽؼٞسٙ ٝطؾـؼٚ ػ٠ِ كشٝرٚ 

 .ح٤ُٔٛٞش مذ حُظظخس 

 على كابل؟ ولماذا دانت له سابر بالد إٌران دون عناء كبٌر؟ (جالل الدٌن)كٌؾ استولى . س
عخس ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٓغ خٞحؿ سؿخُٚ ٝهطؼٞح حُٔلخصس ػ٠ِ خ٤ُْٜٞ ٝػزشٝح ٜٗش حُغ٘ذ ٝطزؼظْٜ كشم حُـ٤ؼ * 

كظ٠ حُظوٞح ؿ٤ٔؼخا ػ٘ذ ٓٔش خ٤زش ٝك٤ٖ حهظشرٞح ٖٓ ًخرَ رؼغ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ سع٬ا ا٠ُ أؽ٤خػٚ رٜخ كلشكٞح 

ٝأؽخػٞح حُخزش ك٠ حُٔذ٣٘ش كٞػذ أِٜٛخ ػ٠ِ كخًْٜٔ ٝأؽ٤خػٚ ٝهظِْٞٛ كذخَ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ حُٔذ٣٘ش دٕٝ هظخٍ ًز٤ش 

ٝحٗظؾش حُخزش ك٠ عخثش حُٔذٕ كخعظؼذ أػٞحٕ حُظظخس ٬ُٔهخس ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٝرؼؼٞح ا٠ُ ؿ٤ٌ٘ض خخٕ ٣غظ٘ـذٝٗٚ 

كؼخؿِْٜ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ هزَ إٔ طؤط٤ْٜ آذحدحص حُظظخس ٝٓن٠ ٣لظق حُٔذ٣٘ش رؼذ ح٧خشٟ رـ٤ش ػ٘خء ٧ٕ أِٜٛخ ًخٗٞح 

٣ؼٞسٕٝ ػ٠ِ كخًْٜٔ ك٤ٖ ٣وق ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ػ٠ِ أرٞحرٜخ ك٤ِٞر ٛئ٫ء حُخٞٗش رخُلشحس ا٠ُ ؿ٤ٌ٘ض خخٕ ٝرزُي 

 .دحٗض عخثش ر٬د ا٣شحٕ ا٠ُ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ

 وضح كٌؾ كان محمود وجهاد مع جالل الدٌن فى معاركه ؟. س
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حُذ٣ٖ ٣ٝوّٞ رخذٓظٜٔخ حُؾ٤خ ع٬ٓش ٝحُغخثظ ع٤شٕٝ ًٝخٕ ٓلٔٞد ٣ؾؼش  ؿ٬ٍ ًخٗخ ٣غ٤شحٕ ك٤غ عخس* 

رخُلشف ٝٛٞ ٣٘ظوَ ك٠ سًخد خخُٚ ٖٓ ٓذ٣٘ش ا٠ُ أخشٟ ًٝخٕ ٓلٔٞد ٣غؤٍ خخُٚ أ٣ٖ أػذحإٗخ حُظظخس ؟ ٝٓظ٠ 

٣خشؿٕٞ ُِوخث٘خ ؟ ك٤زظغْ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٣ٝوٍٞ ٫ طظؼـَ حُؾش ٣خ ر٠٘ اْٜٗ آطٕٞ ا٤ُ٘خ هش٣زخا ك٘خفشٗخ هللا ػ٤ِْٜ إ 

 .ؽخء هللا 

 ماذا فعل جالل الدٌن بعد أن استقر له األمر ؟ وما رأٌك فى ذلك ؟. س
هخّ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ربك٤خء رًشٟ ٝحُذٙ ٝعخس ك٠ ًٓٞذ ػظ٤ْ ُض٣خسطٚ ك٠ حُـض٣شس حُظ٠ دكٖ رٜخ ػْ أٓش ر٘وَ * 

سكخطٚ ا٠ُ هِؼش أسرٖٛ ك٠ ٓؾٜذ كخكَ كنشٙ حُؼِٔخء ٝح٧ػ٤خٕ ٝحٌُزشحء ٖٓ ؿ٤ٔغ حُز٬د ٝر٠٘ ػ٤ِٚ هزش ًز٤شس 

أٗلن ػ٠ِ ر٘خثٜخ حٌُؼ٤ش ٖٓ ح٧ٓٞحٍ ٝأسٟ إٔ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ أخطؤ ك٠ رُي ًٝخٕ أ٠ُٝ رٚ إٔ ٣٘لن ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ ك٠ 

 .طـ٤ٜض ؿ٤ؾٚ ٝط٤ٔ٘ش ر٬دٙ 

 ماذا فعل جنكٌز خان لالنتقام من جالل الدٌن ؟ وما موقؾ جالل الدٌن من ذلك ؟. س
أسعَ ؿ٤ٞؽخا ًز٤شس ُوظخٍ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٝؿؼَ أكذ أر٘خثٚ ػ٠ِ ه٤خدس ٛزٙ حُـ٤ٞػ ٝطـٜض ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ُِوخثْٜ * 

 ٝعخس ا٤ُْٜ رؤسرؼ٤ٖ أُلخا ٣ظوذْٜٓ ؿ٤ؾٚ حُخخؿ ؿ٤ؼ حُخ٬ؿ ٝدحسص ٓؼشًش ٛخثِش ر٤ٖ حُلش٣و٤ٖ ك٠ عَٜ ٓشٝ 

 على التتار فى معركة سهل مرو ؟ (جالل الدٌن)كٌؾ انتصر .  س
ػزض ؿ٤ؼ حُخ٬ؿ كظ٠ رخد ٓؼظٔٚ ٝحمطشرض فلٞف حُٔغ٤ِٖٔ ٣ٝجظ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٖٓ ح٫ٗظقخس كقْٔ  * 

ػ٠ِ ح٫عظؾٜخد ك٠ حُٔؼشًش ٝكغ ٓلٔٞدحا ػ٠ِ حُؼزخص ٝطوذّ ٣لشك سؿخُٚ ػ٠ِ حُوظخٍ ٣ٝـٔغ فلٞكْٜ 

٣ٝوخطَ ر٘لغٚ ٝح٤ٓ٧ش حُقـ٤ش ٝسحءٙ ٝحُغ٤ق ك٠ ٤ٔ٣٘ٚ كذرض حُلٔخعش ٝحُل٤ٔش ك٠ ٗلٞط حُٔغ٤ِٖٔ ٝهخطِٞح دٕٝ 

حُغِطخٕ ٝر٤٘ٔخ حُظظخس ظخٛشٕٝ ػ٠ِ حُٔغ٤ِٖٔ ارح رقلٞف حُظظخس طنطشد ٝحسطلغ فٞص هللا أًزش ٗلٖ ؿ٘ٞد 
هللا كظٖ حُٔغِٕٔٞ أْٜٗ ٬ٓثٌش رؼؼْٜ هللا ُظؤ٤٣ذ حُٔغ٤ِٖٔ كلِٔٞح ػ٠ِ حُظظخس كِٔش فخدهش ٝكخٍٝ حُظظخس  حُٜشد 

 .ٌُٖٝ طِوخْٛ حُٔغِٕٔٞ ٖٓ أَٛ رخخسٟ ٝعٔشه٘ذ ٝأرخدْٝٛ ػٖ رٌشس أر٤ْٜ 

 ما موقؾ جالل الدٌن من جٌش بخارى وسمرقند ؟ وماذا فعل بؤسرى التتار ؟. س
 (اٌْٗ ؿ٘ٞد هللا كوخ ٝاٗ٘خ ٓذ٣ٕ٘ٞ ٌُْ رل٤خط٘خ):كشف حُغِطخٕ رـ٤ؼ رخخسٟ ٝعٔش ه٘ذ ٝأػ٠٘ ػ٤ِْٜ ٝهخٍ ُْٜ * 

ٝأًشْٜٓ ٝخِغ ػ٤ِْٜ ٝػشك ػ٤ِْٜ ح٫ٗنٔخّ ا٠ُ ؿ٤ؾٚ كوزِٞح ؽخًش٣ٖ ، ٝأٓش رخ٧عشٟ كوظِٞح ؿ٤ٔؼخا ًٝخٕ 

 .(ٓلٔٞد  )ك٤ْٜ حرٖ ؿ٤ٌ٘ض خخٕ كوظِٚ ٓلٔٞد رنشرش ٝحكذس كٌزَّش حُلخمشٕٝ ٓؼـز٤ٖ روٞس ح٤ٓ٧ش حُقـ٤ش

 ما أثر الهزٌمة على جنكٌز خان ؟ وبم توعد ؟ ولماذا أجل انتقامه ؟. س
ك٤ٖ ػِْ ؿ٤ٌ٘ض خخٕ رخُٜض٣ٔش ٝٓوظَ حر٘ٚ ؿنذ ؿنزخا ؽذ٣ذحا ٝطٞػذ رخُٔغ٤ش ر٘لغٚ ُوظخٍ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٝررق * 

 .حُٔغ٤ِٖٔ ررق حُِخشحف ٌُٝ٘ٚ أؿَ حٗظوخٓٚ ٧ٗٚ ًخٕ ٓؾـ٫ٞا رلشٝد ه٣ِٞش ٓغ هزخثَ حُظشى 
 بعد أن علم بتهدٌد جنكٌز خان وتوعده له وللمسلمٌن؟ (جالل الدٌن)ماذا فعل . س
أ٫ ٣ن٤غ حُٞهض ك٠ ؿ٤ش ػَٔ ٣ض٣ذ رٚ هٞطٚ كظ٠ ٣نٖٔ ُ٘لغٚ حُوذسس ػ٠ِ ٓٞحؿٜش  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ )سأٟ* 

 (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ )ُٖ ٣خشؽ ُوظخُٚ هزَ ٓن٠ عظش أؽٜش ػ٠ِ ح٧هَ ك٘ظش (ؿ٤ٌ٘ض خخٕ)ك٤غ ػِْ إٔ  (ؿ٤ٌ٘ض خخٕ)
ا٠ُ ر٬دٙ كٞؿذٛخ ًٜٓ٘ٞش حُوٟٞ هذ ػٜٔخ حُخشحد حُظخّ ٝػنٜخ حُلوش حُٔذهغ ٝكؾخ ك٤ٜخ حُولو ًٝغذص ك٤ٜخ 

ح٧عٞحم رغزذ ؿخسحص حُظظخس ٝطخش٣زْٜ كلٌش ك٠ ح٫عظؼخٗش رِٔٞى حُٔغ٤ِٖٔ ك٠ حُؾخّ ٝٓقش ٝحُؼشحم رؼذ إٔ 

أ٣وٖ إٔ ر٬دٙ ُٖ طغظط٤غ إٔ طٔذٙ رٔخ ٣لظخؽ ا٤ُٚ ٖٓ حُٔخٍ ٝحُؼظخد ٌُْٜٝ٘ ُْ ٣٘ـذٝٙ ًٔخ كؼِٞح ٓغ ٝحُذٙ خٞحسصّ 

 .ؽخٙ ٖٓ هزَ  

 ما موقؾ أمراء المسلمٌن من جالل الدٌن ؟ وما أثر ذلك على جالل الدٌن؟ . س 
حعظ٘ـذ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ رِٔٞى حُٔغ٤ِٖٔ ٝأٓشحثْٜ ك٠ حُؾخّ ٝٓقش كِْ ٣٘ـذٝٙ ٝحًظل٠ رؼنْٜ رخ٫ػظزحس حُـ٤َٔ * 

ٝمٖ رؼنْٜ كظ٠ رٜزح حُشد حُـ٤َٔ ٝأؿِع ػ٤ِٚ ك٠ حُوٍٞ كؤهغْ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ إٔ ٣لخسرْٜ هزَ ٓٞحؿٜش حُظظخس 

 .٣ٝغظ٠ُٞ ػ٠ِ ر٬دْٛ ٝٓخ ك٤ٜخ ٖٓ خ٤شحص ٤ُغظؼ٤ٖ رٜخ ك٠ ؿٜخد حُظظخس 

 لماذا حارب جالل الدٌن بالد الملك األشرؾ ؟ وما رأٌك فى ذلك ؟. س
هذ أؿِع ػ٤ِٚ ك٠ حُشد ك٤٘ٔخ رؼغ ا٤ُٚ ٣غظ٘ـذ رٚ ك٤غ سد ػ٤ِٚ ح٧ؽشف  (خ٬ه)ِٓي  (ح٧ؽشف )٧ٕ حُِٔي* 

اٗ٘خ ُغ٘خ ٖٓ حُـلِش ٝحُـَٜ رل٤غ ٗغخػذى ح٤ُّٞ ػ٠ِ ػذٝى ػْ ٣خِٞ ُي حُـٞ رؼذ رُي كظـ٤ش ػ٠ِ ر٬دٗخ : هخث٬ا 
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ك٬ كشم ر٤٘ي ٝر٤ٖ حُظظخس حُٔظٞكؾ٤ٖ، كخشؽ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ رؼغٌشٙ ا٠ُ ر٬د خ٬ه ٝهظَ أِٜٛخ ٝكؼَ ك٤ٜخ ٓؼَ ٓخ 

٣لؼَ حُظظخس، ٝأسٟ إٔ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ هذ أخطؤ ك٠ ٛزح حُؼَٔ ٧ٗٚ أؿخس ػ٠ِ هّٞ آ٤ٖ٘ٓ ٫ رٗذ ُْٜ عٟٞ أْٜٗ 

 .سػ٤ش ِٓي أعخء ا٤ُٚ 

 لماذا لم ٌكمل جالل الدٌن هجومه إلى مصر ؟: س
رؼذ إٔ ٛـْ ػ٠ِ خ٬ه ٝهظَ أِٜٛخ ٜٝٗذ أٓٞحُٜخ ،ٝخشَّد هشحْٛ ، ٝأؿخس ػ٠ِ كشحٕ ٝحُشٛخ ، ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ ، *

كخعظزخكٜخ ٝحعظخم ٜٓ٘خ أٓٞح٫ا ػظ٤ٔش ، ٝظلش رـ٘خثْ ًز٤شس ع٤شٛخ ا٠ُ ر٬دٙ، ًٝخٕ ك٠ ٤ٗظٚ إٔ ٣ٞحفَ ؿضٝٙ 
ػ٠ِ ٛزح حُ٘لٞ كظ٠ ٣ؼقق رز٬د حُؾخّ ًِٜخ ٣ٝخِـ ا٠ُ ٓقش ، ٫ُٞ إٔ ؿخءطٚ ًظذ ٖٓ ر٬دٙ ط٘زجٚ رغ٤ش 

 . ؿ٤ٌ٘ض خخٕ ، كطخس ا٠ُ ر٬دٙ ػ٠ِ ػـَ ٤ُلشؽ ُخقٔٚ حُؼ٤٘ذ 

: وضح ذلك ؟ أو . ٌرى المإرخون أن نهاٌة جالل الدٌن كانت من جنس عمله السٌا فى بالد المسلمٌن . س
 كٌؾ انتقم هللا من جالل الدٌن ؟. س
ٝر٤ؼخ ك٠ عٞم حُشه٤ن ػ٠ِ أ٣ذٟ رؼل  (ٓلٔٞد ٝؿٜخد)ػخهزٚ هللا ػ٠ِ ػِٔٚ ك٠ ر٬د خ٬ه رخخظطخف ُٝذ٣ٚ * 

َّ ،ًٝخٗض ٜٗخ٣ظٚ ػ٠ِ ٣ذ أكذ ح٧ًشحد حُٔٞطٞس٣ٖ  .ح٧ًشحد حُٔٞطٞس٣ٖ ، ٝرؼذٛخ كوذ فٞحرٚ ُِٝٛض

 وضح أثر اختطاؾ محمود وجهاد على جالل الدٌن ؟. س
طـ٤شص هزخػٚ ٝعخء خِوٚ ٝأفخرٚ ٓظ ٖٓ ؿٕ٘ٞ حُل٤شس ٝػٌق ػ٠ِ ؽشد حُخٔش ًٝخٕ ٣ون٠ ٣ٞٓٚ رخكؼخا * 

ػٖ ُٝذ٣ٚ كبرح أهزَ ح٤َُِ أعشف ك٠ ؽشد حُخٔش كظ٠ ٣٘قشع ػ٠ِ عش٣شٙ ٝطشى حُوظخٍ ٝطـخَٛ حُشعخثَ حُظ٠ 

 .ًخٗض طؤط٤ٚ ٖٓ ٗٞحد ر٬دٙ 

 من الرجل الذى تخٌله جالل الدٌن ؟ وما الحوار الذى دار بٌنهما ؟. س
ٝهذ ػخطزٚ ٝحُذٙ ػ٠ِ ٓخ كؼِٚ ك٠ ر٬د حُٔغ٤ِٖٔ ٝطزشأ ٓ٘ٚ ٝهخٍ ُٚ  (خٞحسصّ ؽخٙ )ٝحُذٙ (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)طخ٤َ * 

إ هللا هذ حٗظوْ ٓ٘ي رن٤خع هل٤ِي ؿضحءا ٝكخهخا ػ٠ِ ٓخ كؼِظٚ ك٠ ر٬د حُٔغ٤ِٖٔ ٝٗقلٚ رؤ٫ ٣ن٤غ ٝهظٚ ك٠ 

 حُزلغ ػٜ٘ٔخ ٧ٗٚ ُٖ ٣شحٛٔخ أرذحا 

 وضح موقؾ رجال جالل الدٌن منه بعد أن ساءت حالته؟. س
طزش٣ض  )ٝهخطِٞح حُظظخس ر٤ٖ (رخخسٟ ٝعٔش ه٘ذ )طغَِ ؿ٘ٞدٙ ٖٓ كُٞٚ ُٝلوٞح ربخٞحْٜٗ حُٔـخٛذ٣ٖ ٖٓ أَٛ

 طذكوٞح ًخُغ٤َ كخًظغلٞح ًَ ٓخ أٓخْٜٓ كظ٠ ٝفِٞح ا٠ُ ٓوش ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ُْٝ سٝٛضْٓٞٛ ٌُٖٝ حُظظخ (ٝد٣خسرٌش

٣ٌٖ ٓؼٚ ا٫ كجش ه٤ِِش فٔٔض ػ٠ِ ػذّ حُظخ٠ِ ػ٘ٚ ك٠ ٓل٘ظٚ ٝحُذكخع ػ٘ٚ كؤسًزٞٙ ػ٠ِ كشعٚ حُزٟ حٗطِن رٚ 

ا٠ُ أكذ ح٧ًشحد ٝهخٍ ُٚ أٗخ حُغِطخٕ  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)ٝهخسدٙ ؿ٘ٞد حُظظخس كظ٠ ُـؤ ا٠ُ أكذ ؿزخٍ ح٧ًشحد كِـؤ 

 .ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ حعظزو٠٘ ٝأخل٠٘ ػ٘ذى ٝعؤؿؼَ ٓ٘ي ٌِٓخا كلٔخٙ حٌُشدٟ ٝأٝف٠ صٝؿظٚ رخذٓظٚ 

 .وضح كٌؾ كانت نهاٌة جالل الدٌن. س
 كٌؾ تمكن الكردى من قتل جالل الدٌن ؟: س
ًخٕ ٛ٘خى ًشدٟ ٓٞطٞس هظَ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ أخخٙ كخٗظظش ٛزح حٌُشدٟ حُٔٞطٞس خِٞ حُز٤ض ٖٓ فخكزٚ كـخء حٌُشدٟ * 

َْ ٫ طوظِٕٞ ٛزح حُخٞحسص٠ٓ حُزٟ ٫ أٓخٕ ُٚ ٫ٝ خ٤ش ك٤ٚ ٝهذ هظَ أخخا  حُٔٞطٞس ٝر٤ذٙ كشرش ٝهخٍ ٫ٓشأس فخكذ حُز٤ض ُ

٘ٚ صٝؿ٠ كٜض حٌُشدٟ حُٔٞطٞس كشرظٚ ٝٝؿٜٜخ ا٠ُ  َّٓ ٠ُ خ٤شحا ٓ٘ٚ؟ كوخُض حٓشأس فخكذ حُز٤ض ٫ عز٤َ ا٠ُ رُي كوذ أ

ٝهخٍ ٌُِشدٟ ح٥ٕ عؤُلوي رؤخ٤ي كوخٍ  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ حُزٟ كخؿ ػٜ٘خ ك٘ؾزض حُلشرش ك٠ حُـذحس كؤخزٛخ 
ٖ حٌُشدٟ ػ٠ِ  ّٓ حٌُشدٟ إ طوظ٠ِ٘ ًٔخ هظِض أخ٠ كوذ ؽل٤ض ٗلغ٠ رخخظطخف ُٝذ٣ي كِٔخ عٔغ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٛزٙ حٌُِٔش أ

ؿ٬ٍ )ك٤خطٚ ٝهِذ ٓ٘ٚ إٔ ٣زٛذ ٣ٝؤط٠ رٜٔخ ٝعٞف ٣ٌخكجٚ ػ٠ِ رُي كِٔخ خشؽ حٌُشدٟ ٝأ٣وٖ أٗٚ ك٠ ٓؤٖٓ ٖٓ رطؼ 

هخٍ ُٚ حٌُشدٟ ُوذ رؼض ُٝذ٣ي ُظـخس حُشه٤ن كغوطض حُلشرش ٖٓ ٣ذ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ كؼخد حٌُشدٟ ٝحُظوو حُلشرش  (حُذ٣ٖ

 ٝهؼٖ رٜخ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ حُزٟ حعظغِْ ٌُِشدٟ ٝهخٍ ُٚ أؿٜض ػ٠َِّ ٝأسك٠٘ ٖٓ حُل٤خس ك٬ خ٤ش ك٠ حُل٤خس رؼذ ٓلٔٞد ٝؿٜخد 

 .(أجب أنت). كان الكردى حرٌصا على قتل جالل الدٌن وكان جالل الدٌن راؼبا فى الموت : علل : س
٧ٗٚ ٫ خ٤ش ك٠ حُل٤خس ُٚ رؼذ كوذ * لماذا طلب جالل الدٌن من الكردى أن ٌعجل بموته ؟   . س

 .ُٝذ٣ٚ ٓلٔٞد ٝؿٜخد 

 .ح٧ٓش ؿشمٚ حُظ٠٘ٔ * ؟    (أجهز علىَّ  )ما الؽرض من األمر فى قوله . س
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 انًفشداد

 

 
5 

 
اختطاؾ محمود وجهاد وبٌعهما - 5

 
 وما موقؾ رجاله من ذلك ؟. صؾ ولع جالل الدٌن بالصٌد . س
ؽذ٣ذ حُلذ ُِق٤ذ ٫ ٣ظشًٚ ك٠ اهخٓظٚ أٝ علشٙ ٝهذ رِؾ رٚ كذ حُق٤ذ إٔ سرٔخ ع٘ق ُٚ  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)ًخٕ * 

عشد ٖٓ حُظزخء أٝ كٔش حُٞكؼ ك٠ هش٣وٚ ٝٛٞ عخثش ُِوظخٍ ك٤٘لظَ ػٖ ؿ٤ؾٚ ك٠ أػش حُغشد ٫ٝ ٣ؼٞد كظ٠ 

٣ق٤ذ ٓ٘ٚ ؽ٤جخا ك٤ؤٓش سؿخُٚ رلِٔٚ، ًٝؼ٤شحا ٓخ ٗقلٚ خخفش سؿخُٚ ٝكزسٝٙ ٖٓ رُي ٝٓٔخ هذ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ ٖٓ 

٣غِْ ُْٜ رقٞحد سأ٣ْٜ ٣ٝؼذْٛ رؤ٫ ٣وغ ٓ٘ٚ رُي ٓشس  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)حُخطش ػ٠ِ ٗلغٚ ٝػ٠ِ ؿ٤ؾٚ، كٌخٕ 

أخشٟ ٌُٝ٘ٚ ًخٕ ٫ ٣وذس ػ٠ِ سد ٛزح حُـشحّ رخُق٤ذ ٝهذ حٗظوَ ٛزح حُـشحّ رخُق٤ذ ٖٓ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ا٠ُ حرٖ أخظٚ 

 .(ٓلٔٞد )

 ما الذى تعاهد علٌه الجماعة من أهل خالط ؟ ولماذا؟ وهل نجحوا فى ذلك؟. س
ُٝٞ ًِلْٜ رُي أسٝحكْٜ رغزذ ٓخ كؼِٚ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ رؤِْٜٛ ٝأهلخُْٜ  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ )طؼخٛذٝح ػ٠ِ حؿظ٤خٍ* 

 .ٝأٓٞحُْٜ ٌُْٜٝ٘ ُْ ٣٘ـلٞح ك٠ ط٘ل٤ز ٓخ طؼخٛذٝح ػ٤ِٚ 

 وما موقؾ الشٌخ سالمة و السابس سٌرون؟. وضح كٌؾ اختطؾ محمود وجهاد . س

 مرادفها   الكلمة مرادفها   الكلمة

 ػوخثَ

 حُل٤٘ش

 ح٫ٗو٠خٝ

 ط٘وزغ

 ح٬ٓ٧د

 ٣ظٕٞٓٔٞ

 ٓخٗلش

 حٓظ٘خرٚ

 ػخٍٓش

 ٣ٞحُٕ

 ٣ئ٣ٝٚ

 حُٜٞحٕ

 ًزْٔٞٛ

 حُٔيهغ

 ٠ٗزض

 ًٔيص

 ٤٘ٓض

 حُوٞحٍم

 حٌُد ػ٘ٚ

 ٝحؿٔخ

 ٓـق

 ػو٤ِش (ّ)ُٝؿخص ٣ًَٔخص 

 حُلظَس

 حُٜـّٞ

 طٌٖٔ

 حُِٔذ (ّ)ٓخ٣َٔم 

َٕٝ٣ 

 ٓٞحط٤ش

 ؿؼِٚ ٗخثزخ

 ٗي٣يس

 ٣ٔخ١ٝ× ٣وخٍٕ 

 ٣٘زٌٙ× ٠٣ٔٚ 

 حُؼِس/حٌَُحٓش× حٌٍُ 

 ٟـطٞح ػ٤ِْٜ

 حُ٘ي٣ي

 هِض

 ٍحؿض× هِض طـخٍطٜخ 

 أ٤ٛزض

 حُوخٍهش (ّ)حُٔؼـِحص 

 حُيكخع ػ٘ٚ

 ٓخًظخ

 ٓظَ

 ٌَٗ 

 ط٘خ١َٙ

 ح٩ٛـخء

 حُٔلخُس

ًِٞ٣ 

 ىحٗض

 ُٛخء

 طَِٜ

 ٜٓخٓٚ

 ٌٗخ٣ش

 ظلَ

 حُظٜٔٔٔخ

 رغ

 ٛ٘ٔض

 ىحُلٕٞ

 هلَ

 ؿٚ

 كخٙ

 أهلن

 ٣طَرخٕ

 ٓخٓق× حٗوْ 

 طوخٓٔٚ

 ح٩ٜٗخص

 حُٔلخُٝ (ؽ)حُٜلَحء 

 ٣ِـؤ

 ه٠ؼض

 هَحرش

 ػزْ× حٓظزَ٘ 

 ٜٜٓٔش (ّ)ىٍٝد 

 حٗظوخٓخ

 كخُ/ ٗخٍ 

 ١ِزٜٔخ

َ٘ٗ 

 ًَٔص

 َٓٔػٕٞ

 ًٛذ× ٍؿغ 

 حٓظ٨

 َٛد / كخى 

 كَ٘ 

 ٣لِٗخٕ× ٣ٔؼيحٕ 
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ٓلٔٞد  )ُٔخ ػـض أَٛ خ٬ه ػٖ حُظلش رـ٬ٍ حُذ٣ٖ ٝحؿظ٤خُٚ ػوذٝح حُؼضّ ػ٠ِ حخظطخف ُٝذ٣ٚ ٝر٤٘ٔخ ًخٕ* 

ك٠ أػشٙ ٝطزؼظٚ ( ٓلٔٞد) أسٗزخا رش٣خا ر٤ٖ حُلؾخثؼ كخٗطِن( ٓلٔٞد) ٣غ٤شحٕ ك٠ ٓئخشس حُـ٤ؼ ار ُٔق (ٝؿٜخد

كذحس ح٧ًشحد حُٔٞطٞسٕٝ  (حُؾ٤خ ع٬ٓش ٝع٤شٕٝ)ُْٝ ٣ظزؼٜٔخ أكذ ٖٓ حُـ٤ؼ حطٌخ٫ا ػ٠ِ حُلخسع٤ٖ  (ؿٜخد)

َّْ كخٙ ٝهزل ػخٕ ػ٠ِ ؿٜخد ٝٛذد ح٥خشٕٝ  ًٝخٗٞح عزؼش ٖٓ حُـزَ ٝٛـٔٞح ػ٤ِْٜ ٝطِوق أكذْٛ ٓلٔٞدحا ًٝ

حُؾ٤خ ع٬ٓش ٝع٤شٕٝ روظِٜٔخ ٝهظَ ح٤ٓ٧ش٣ٖ ارح فخف أكذٛٔخ رٌِٔش ػْ كشٝح رْٜ ٖٓ ٛزح حٌُٔخٕ خٞكخا ٖٓ إٔ 

حُٜشد كطؼ٘ٚ أكذْٛ رشٓلٚ ك٠ ًزذٙ  (ع٤شٕٝ)٣ِلن رْٜ ؿٔخػش ٖٓ حُـ٤ؼ ارح حعظزطجٞح ػٞدطْٜ ػْ كخٍٝ 
  .(هظِٚ)كظ٠ أػزظٚ 

 لَم استسلم الشٌخ سالمة وسٌرون للمختطفٌن فى أول األمر؟. س
 .خٞكخا ػ٠ِ ك٤خس ح٤ٓ٧ش٣ٖ ٝهٔؼخا ك٠ إٔ ٣ِلن رْٜ ؿٔخػش ٖٓ حُـ٤ؼ ارح حعظزطجٞح ػٞدطْٜ * 

 ماذا تعرؾ عن جبل األكراد؟ وما الذى حدث لمحمود وجهاد فى هذا الجبل ؟. س
٣وظِٕٞ ٣ٜٝ٘زٕٞ ٣ٝخطلٕٞ ح٧هلخٍ ٝحُ٘غخء ػْ ٣ز٤ؼْٜٞٗ  (خزؼخء)ًخٕ ٣غٌٖ ٛزح حُـزَ هّٞ ٖٓ ح٧ًشحد ؽطخس * 

ٝهذ أهخّ حُطل٬ٕ ك٠ ٛزح  (حٌُش٣ٚ )ُظـخس حُشه٤ن حُز٣ٖ ًخٗٞح ٣ظشددٕٝ ػ٠ِ ٛزح حُـزَ ُٜزح حُـشك حُٔٔوٞص 

هطض ٝ )حُـزَ رنؼش أ٣خّ كظ٠ ؿخء طخؿش ٝحؽظشحٛٔخ ٝطْ طـ٤٤شاع٤ٜٔٔخ حُؼشر٤٤ٖ ا٠ُ حع٤ٖٔ أػـ٤٤ٖٔ ٛٔخ 

  .(ؿِ٘خس

 لماذا رفض التاجر شراء الشٌخ سالمة ؟ وكٌؾ كان شعوره ؟ ولماذا ؟ . س
ٌُزش ع٘ٚ كلضٕ كضٗخا ؽذ٣ذحا ٧ٗٚ ًخٕ ٣ٞد إٔ ٣قلذ حُطل٤ِٖ ُؼِٜٔخ ٣غظؤٗغخٕ رٚ أٝ ٣لظخؿخٕ ا٤ُٚ ك٠ * 

 .ك٤خطٜٔخ حُـذ٣ذس 

 من التاجر ؟ ولماذا؟  (سالمة)مع الخاطفٌن ؟ وماذا طلب الشٌخ  (محمود وجهاد)كٌؾ كان . س
ٝحُؾٌٟٞ ًٝخ ٣ِؼٖ خخهل٤ٚ ٣ٝغزْٜ ًٝخٕ ٣نشد ٣ٝشًَ روذٓٚ  (حُن٤ن)٫ ٣ٌق ػٖ حُظزشّ  (ٓلٔٞد)ًخٕ * 

كٌخٗض ٫ ٣شهؤ ُٜخ دٓغ ٫ٝ ٣غٞؽ ُٜخ هؼخّ كظ٠ ٗلَ ؿغٜٔخ ٝحفلش ٝؿٜٜخ، كطِذ  (ؿٜخد)ٖٓ ٣وظشد ٓ٘ٚ أٓخ 

 (كضٜٗٔخ)ُٞػظٜٔخ (٣ٌغش)ٖٓ حُظخؿش إٔ ٣خِٞ رٜٔخ ٤ُ٘قلٜٔخ ُشرٔخ حعظطخع إٔ ٣لؼؤ  (ع٬ٓش)حُؾ٤خ 

 .٣ٝقشكٜٔخ ػٔخ ٛٔخ ك٤ٚ ٖٓ حُزٌخء ٝػذّ ح٫ٗو٤خد كٌخٕ ك٠ رُي ٓقِلظٜٔخ ٝٓقِلش حُظخؿش 

 ما النصابح التى قدمها الشٌخ سالمة للطفلٌن؟ وما أثرها علٌهما؟. س
 .حُقزش ػ٠ِ هنخء هللا ٧ٕ حُـضع ٫ ٣ل٤ذ رَ ٣ق٤ذ ح٩ٗغخٕ رخ٧ٓشحك ٝحُؾوخء- 1
حُٔٔغ ٝحُطخػش ُِظخؿَ كظ٠ ٣لٖٔ ٓؼخِٓظٜٔخ ٣ٝؼَف هيٍٛٔخ ٣ٝطِذ رٜٔخ ػٔ٘خً ًز٤َحً ك٬ ٣ظؼَٝ َُ٘حثٜٔخ ا٫ حَُٔحٙ - 2

 ٝحُِٔٞى ٝح٧َٓحء 

ًَّش- 3 ح )إٔ ٣ُخل٤َخ اع٤ٜٔٔخ حُلو٤و٤ٖ ٝأٜٗٔخ ٖٓ أر٘خء ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ كظ٠ ٣ٌٖٔ حُؼؼٞس ػ٤ِٜٔخ ًٔخ ر ر٘زئس  (ٓلٔٞدا

إٔ ٣قزق  (ٓلٔٞد)ع٤ٌٕٞ ٌِٓخا ػظ٤ٔخا ٣ٜٝضّ حُظظخس ٛض٣ٔش عخكوش كِٔخ حعظزؼذ  (ٓلٔٞدحا )حُٔ٘ـْ حُزٟ ط٘زؤ رؤٕ 

ػ٤ِٚ حُغ٬ّ ٤ًٝق ر٤ِغ رذسحْٛ ٓؼذٝدس ُؼض٣ض ٓقش  (٣ٞعق)حُؼزذ ٌِٓخا رغ ك٠ هِزٚ ح٧َٓ ٝرًشٙ روقش ع٤ذٗخ 

ٝحٌٗغشص  (ٓلٔٞد)ػْ فخس ٌِٓخا ػ٠ِ ٓقش ًٝخٕ ُٜزٙ حُ٘قخثق أػش ًز٤ش ػ٠ِ ٗلظ حُطل٤ِٖ، ك٬ٕ ؿخٗذ 

 .ٝحهٔؤٕ رخُٜخ ًٝلٌلض دٓؼٜخ  (ؿٜخد)ٝعٌٖ ؿؤػ  (حُٔشحد هٞطٚ)ؽ٤ٌٔظٚ 

هخٍ أكذْٛ ٗظشًٚ ٣ٔن٠ ك٤غ ٣ؾخء ٝهخٍ * وضح ذلك مبٌناً عالم اتفقوا؟. اختلؾ القوم فى أمر الشٌخ . س

آخش ٗغظخذٓٚ ٝٗذػٚ ٣لظطذ ُ٘خ ٝحطلوٞح ك٠ ٜٗخ٣ش ح٧ٓش ػ٠ِ إٔ ٣زوٞٙ كظ٠ ٣ز٤ؼٞٙ ُظخؿش آخش ٣شؿذ ك٠ 
 .ؽشحثٚ

 ما الخواطر التى جاشت بقلب الشٌخ سالمة ؟ وما األمر الذى زاده حزناً؟. س
طزًش أ٣خٓٚ ك٠ خذٓش حُغِطخٕ خٞحسصّ ؽخٙ ٝخذٓش حُغِطخٕ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٖٓ رؼذٙ ٝٓخ ؽٜذطٚ ػ٤٘خٙ ٖٓ ح٧كذحع * 

ٝحٌُ٘زخص حُظ٠ كِض رز٤ظٜٔخ ًٝخٕ أخ٬ٛخ ٓخ ٗضٍ رخ٤ٓ٧ش٣ٖ حُقـ٤ش٣ٖ ٖٓ رٍ حُؼزٞد٣ش ٝحُزٟ صحدٙ كضٗخا ٝأُٔخا أٗٚ 

خذػٜٔخ ػٖ كو٤وش كخُٜٔخ ٝحعظـَ ػوظٜٔخ رٚ ٝحهٔج٘خٜٗٔخ ا٤ُٚ ك٠ كِٜٔٔخ ػ٠ِ حُشمخ رخُزٍ ٝحُٜٞحٕ ٝأٜٝٛٔٔخ رخٌُزد 
 .إٔ ٛزٙ ٓل٘ش هخسثش ٫ طِزغ إٔ طضٍٝ 

 لماذا رضى الطفالن باألسر والرق ؟. س
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٧ٕ حُؾ٤خ ع٬ٓش خذػٜٔخ ػٖ كو٤وش كخُٜٔخ رغلش كذ٣ؼٚ كزٛزخ سحم٤٤ٖ آ٤ِٖٓ ك٠ حُؼٞدس ا٠ُ ً٘ق ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ رؼذ * 

 . ٝهض هق٤ش

 .علل نصٌحة الشٌخ سالمة للطفلٌن بؤن ٌكتما حقٌقة أصلهما عن الناس.  س
كظ٠ ٣غَٜ حٛظذحء ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ػ٤ِٜٔخ ٝكظ٠ ٣٫زخُؾ ٖٓ ٣ٌٞٗخٕ ك٠ ك٤خصطٚ ك٠ اخلخثٜٔخ ٣ٝلٍٞ دٕٝ ح٩ػ٬ٕ * 

ٛٔخ آخ رخٌُظخرش ا٠ُ  أٝ ح٫طقخٍ رؤكذ ٓؼخسكٚ أٓخ ارح رو٤خ ٛزح حُغش ٌٓظٞٓخا ك٤ٌٕٞ ٣غ٤شحا  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)ػٖ ٓوشِّ

 . ػ٤ِٜٔخ إٔ ٣ٜذ٣خٙ ا٠ُ ٓوشٛٔخ ك٤غ ٣ؤخزٛٔخ ا٤ُٚ

 
 (أجب أنت)علل أحس الشٌخ سالمة أنه قد خدع الطفلٌن بنصابحه ؟ . س
 ما الذى لم ٌخطر ببال الطفلٌن حٌن ذهبا مع النخاس؟ . س
ًخٕ حُطل٬ٕ ٣ظ٘خٕ أٜٗٔخ ع٤ظ٬ٕ ًٔخ ًخٗخ سك٤و٤ٖ ٓظ٬ص٤ٖٓ ُْٝ ٣خطش رزخُٜٔخ إٔ أعٞحم حُشه٤ن هذ طلشم * 

 ر٤ٜ٘ٔخ ك٤وغ ٛزح ك٠ ٣ذ سؿَ ٖٓ حُؾشم ٝطزخع ٛزٙ ُشؿَ ٖٓ حُـشد 

 ما صفات تجار الرقٌق كما ورد فى الفقرة ؟ . س
 . ٣٫شحػٕٞ ح٧ُُلش ٝحُظؼخهق ح٧خٟٞ ٫ٝ ٣ؼظزشٕٝ ا٫ رخُٔخٍ ٝكذٙ ٤ٔ٣ِٕٝٞ ٓغ حُشرق ك٤غ ٤ٔ٣َ* 

 ؟  (سالمة)كٌؾ كانت نهاٌة الشٌخ . س
 (أخزٙ)رَِْٜ ػظ٤ْ َٝٓ حُل٤خس ٝط٠٘ٔ ُٞ حخظشٓٚ حُٔٞص  (ع٬ٓش  )رؼذ سك٤َ حُطل٤ِٖ ٓغ حُ٘خخط ؽؼش حُؾ٤خ* 

ٝرو٠ أ٣خٓخا ٣٫زٝم حُطؼخّ كظ٠ مؼلض هٞطٚ ٝعخء كخُٚ ٝأف٤ذ رخُل٠ٔ ػْ ٓخص ٝدكٖ ك٠ حُـزَ حُزٟ دكٖ ك٤ٚ 

 رؼذ أ٣خّ  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)

 لماذا مل الشٌخ سالمة الحٌاه وتمنى الموت ؟ . س
كظ٠ ٣ش٣لٚ ٖٓ حُّٜٔٞ ٝح٫٥ّ رؼذ إٔ سكَ ػ٘ٚ حُطل٬ٕ ٝؽؼٞسس رؤٗٚ خذػٜٔخ رخٌُزد ٝكِٜٔٔخ ػ٠ِ حُشمخ رخُزٍ * 

 . ٝحُٜٞحٕ

 علٌه السالم؟ وفٌَم اختلؾ عنه ؟  (ٌوسؾ)مع  (محمود)فٌَم أتفق . س
ًخٕ ٖٓ ر٤ض  (ٓلٔٞدحا )أطلن ٓؼٚ ك٠ إٔ ًَ ٜٓ٘ٔخ ِر٤غ رذسحْٛ ه٤ِِش ػْ فخس ٌِٓخ ػ٠ِ ٓقش ٝحخظِق ك٠ إٔ * 

 .ػ٤ِٚ حُغ٬ّ ًخٕ ٖٓ ر٤ض حُ٘زٞس (٣ٞعق)حُِٔي 

 انًفشداد 

 

 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة

 حُُٞغ

 ٣غ٘ق

 ح٫ٗلظخٍ

 ٫ف

 أ٠ْٜٓ

 أً٘خف

ٖ٠٣ 

 ٣ٌظَع

 حطٌخ٫

 ٣وخَٓ

 ٓظٞح٣ٍٖ

 ٣ظطِؼٕٞ

 ؽذٙ حُلذ

 ٣ظٜش

 ح٫َٜٗحف

 ظَٜ

 آُْٜٔ

 ً٘ق (ّ)ؿٞحٗذ 

 ٣ـٞى× ٣زوَ 

 ٣ٜظْ 

 حػظٔخىح

 ٣يحهَ/ ٣ٔخٍٝ 

 ظخ٣َٖٛ× ٓوظل٤ٖ 

 ٣٘ظَٕٝ

 ط٘وؾغ

 عخكوش

 حُٔٔوٞص

 ٣لؼؤ

 ُٞػظٜٔخ

 حَُُحٗش

 حُظـِي

 ٓئٗش

 ؿخٓض

 ٤ٌٗٔظٚ

 أػطخف

 ح٫ٓظٜخٕ

 طزٛذ ٝطضٍٝ

 ٌِٜٓش

 حُزـ٤ٞ

ٌَٔ٣ 

 كِٜٗٔخ

 حُٟٞخػش× ح٤ُٜزش 

 حُظٜزَ

 ٓ٘وش

 ٫ٗض ٟٝؼلض 

 حُٔوٜٞى ػٍٞطٚ

 ػطق (ّ)ؿٞحٗذ 

 حٌَُحٓش× حٌٍُ 
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 فً سوق الرقٌق- 6

 

 ؟ وما أثر ذلك علٌهما ؟  (محموداً وجهاد)وضح كٌؾ عامل التاجر . س
ًغخٛٔخ ٬ٓرظ كغ٘ش ٝأسحكٜٔخ ُْٝ ٣ٌِلٜٔخ أٟ ػَٔ ٣وٞٓخٕ رٚ ٝطشًٜٔخ ٣ٔشكخٕ ك٠ عخكش حُل٠ّ حُزٟ ٗضٍ * 

ك٤ٚ رلِذ ٝهذ ًخٕ ُط٤لخا ٓؼٜٔخ هٞحٍ حُطش٣ن ٣وذّ ُٜٔخ حُطؼخّ ٣ٝغ٤ِٜٔخ رخُوقـ ٝحُ٘ٞحدس ٣ٝغخػذٛٔخ ك٠ 

 .حُشًٞد ٝحُ٘ضٍٝ ٝأػش رُي ٓخٍ ا٤ُٚ حُطل٬ٕ ٝٗظشح ا٤ُٚ ًؤٗٚ فذ٣ن ُٜٔخ ٫ طخؿش حؽظشحٛٔخ رخُٔخٍ 

 كان للتاجر مملوك ثالث من هو؟ وكٌؾ كان ٌعامله؟. س
ٝهذ أكنشٙ أكذ ٬ًٝء حُظخؿش ا٤ُٚ ًٝخٕ حُظخؿش ٣ؼخِٓٚ ٓؼخِٓش هخع٤ش ٣ٝنشرٚ  (ر٤زشط)حُِٔٔٞى حُؼخُغ ٛٞ * 

 .٣ٝلزغٚ ك٠ حُٔ٘ضٍ ك٬ ٣زشكٚ

 كٌؾ أدرك الصبٌان أن التاجر كان حكٌماً فى سٌاسته مع موالٌه؟. س
 (حُٜشد)٧ٗٚ ع٤ت حُخِن ٤ٔ٣َ ا٠ُ ح٩رخم  (ر٤زشط)ػشف رُي ك٤ٖ سأ٣خ حُظخؿش ٣شكن رٜٔخ ٣ٝوغٞ ػ٠ِ * 

 .كؤدسى حُطل٬ٕ إٔ حُظخؿش ٣ؼخَٓ ٬ًا رٔخ ٤ِ٣ن ٖٓ حُؾذس ٝح٤ُِٖ 

 ما موقؾ محمود وجهاد من بٌبرس ؟. س
٣لغٖ ا٤ُٚ ٣ٝوظطغ ُٚ ٖٓ ادحٓٚ ٝكِٞحٙ ًٝخٕ ٣ؾلن ػ٤ِٚ ك٘ؾؤ ٖٓ ؿشحء رُي فذحهش ٓظ٤٘ش ر٤ٜ٘ٔخ  (هطض)ًخٕ * 

عٜخّ ٓخم٤ش ٫طظلِٜٔخ . كٌخٗض ٓغ ؽلوظٜخ ػ٤ِٚ طؾؼش ر٘لٞس ؽذ٣ذ ٓ٘ٚ ٝطظو٠ ٗظشحطٚ حُلخدس ًؤٜٗخ  (ؿِ٘خس)أٓخ 

 .ػ٤٘خٛخ حُٞد٣ؼظخٕ

 ماذا تعرؾ عن سوق حلب ؟ وكٌؾ كان الممالٌك الثالثة وهم فى الطرٌق إلى السوق ؟.س
ًخٕ ٣وخّ ٣ّٞ ح٧سرؼخء ٖٓ ًَ أعزٞع ك٠ سكزش ٝحعؼش ك٠ هشف ٖٓ أهشحف حُٔذ٣٘ش كظظوخهش ا٤ُٚ حُ٘خط ٖٓ * 

ؿ٤ٔغ ٓذٕ ٝهشٟ حُؾخّ ٤ُز٤ؼٞح ٣ٝزظخػٞح ٣ٝؾٜذٝح ٓ٘خكغ ُْٜ ًٝخٕ حُغٞم ٣وغْ أهغخٓخا كوغْ ُِلزٞد ٝحُـ٬ٍ 

سؽ ٝأدٝحص حُٔ٘ضٍ ٝهغْ ٨ُد٣ٝش ٝح٧دٛ٘ش ٝحُٔو٣ٞخص ٝهغْ ُِـٞحسٟ  ٍَ ٝهغْ ٨ُهٔؾش ٝهغْ ٤ٗ٦ُش ٝحُظُّ

ٝحُؼز٤ذ ٝك٠ فزخف ٣ّٞ ح٧سرؼخء رٛذ حُظخؿش رٔٞح٤ُٚ حُؼ٬ػش رؼذ إٔ حؿظغِٞح ًٝغخْٛ ٝأفِق ؽؼشْٛ ٝه٤زْٜ 
كغخسح كشك٤ٖ ٝٛٔخ ٣ظ٘خٕ أٜٗٔخ  (ٓلٔٞدحا ٝؿٜخد)٣ـشٙ ٣ٝغزٚ ٣ِٝؼ٘ٚ ٣٘ٔخ طشى  (ر٤زشط)ًٝخٕ ٣ٔغي ر٤ذ 

 . رحٛزخٕ ُؾٜٞد ٛزح حُٔٞعْ حُؼظ٤ْ ُِٝظلشؽ ػ٠ِ ٓخ ك٤ٚ

 ماذا فعل الدالل حٌن سلم إلٌه التاجر موالٌه الثالثة ؟. س
أخز حُذ٫ٍ ٣وِزْٜ ٣ٝخظزش ٗؼٞطْٜ ػْ ًظذ أعٔخءْٛ ك٠ دكظشٙ ٝطلض ًَ حعْ ْٜٓ٘ فلظٚ ِٝع٘ٚ ٝأفِٚ * 

ٝحٌُٔخٕ حُزٟ ُؿِذ ٓ٘ٚ ٝأهَ ه٤ٔش ٣طِزٜخ ك٤ٚ فخكزٚ ػْ أهؼذْٛ ػ٠ِ حُلق٤ش ٓغ ؿ٤شْٛ ٖٓ حُؼز٤ذ ٝحُـٞحسٟ 

 .حُز٣ٖ ػ٘ذٙ 

 كٌؾ كان حال الممالٌك الثالثة فى سوق الرقٌق ؟. س
ك٠ رٍٛٞ ٓٔخ ٣ؾخٛذحٗٚ ًٝؤٜٗٔخ ك٠ ٓ٘خّ ٫ ك٠ كو٤وش ٫ُٞ أٜٗٔخ طزًشح هقش حخظطخكٜٔخ  (ٓلٔٞد ٝؿٜخد)ًخٕ * 

كؤخزح ٣ٔغلخٕ ػ٤ٜٞٗٔخ ٖٓ حُذٓٞع رطشف سدحثٜٔخ خؾ٤ش إٔ ٣ظٜش ػ٤ِٜٔخ حُنؼق أٓخّ حُ٘خط أٝ ٣ظٜشح أهَ 

طؤُْ  )كٌخٕ ٓطٔج٘خا ٫ أػش ػ٤ِٚ ٖٓ حٓظؼخك  (ر٤زشط)حُنخكي حُؼخرظ أٓخ  (ر٤زشط)طل٬ٔا ٖٓ ص٤ِٜٓٔخ 

( ٜٓظْ)ملي ٝأؽخس ا٠ُ هطض ؿ٤ش ٌٓظشع ( هز٤لش ) ًٝخٕ ارح سأٟ ػزذحا أعٞد أٝ ؿخس٣ش ؽٞٛخء  (ٝؿنذ 
 .رـ٤ش اخشحؽ ُغخٗٚ ٝطلش٣ي كخؿز٤ٚ  (ر٤زشط)رخُذ٫ٍ حُزٟ ًخٕ ٣٘ظش ا٤ُٚ رخعظٌ٘خس كٔخ ٣ـ٤زٚ 

 
 

 كٌؾ بٌع بٌبرس ؟ ولمن ؟وبكم؟ ولماذا فرح الدالل ببٌعه؟. س
ػ٠ِ حُٔ٘قش ٝهذ ُؿشد ٖٓ ػ٤خرٚ ا٫ ٓخ ٣غظش ٝعطٚ كزذح ٣خرظ حُغخه٤ٖ رخسص حُقذس ٓلظٍٞ  (ر٤زشط)ُٝمغ * 

حُغخػذ٣ٖ كظوذّ سؿَ ٓقشٟ ٝحؽظشحٙ رٔخثش د٣٘خس ًٝخٕ حُ٘خخط ٫ ٣طٔغ ك٠ أًؼش ٖٓ خٔغ٤ٖ د٣٘خسحا كؤخز 
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حُذ٫ٍ كٞم أؿشس حُذ٫ُش ٗقق ٓخ صحد ٖٓ ه٤ٔظٚ ػ٠ِ ٓخ كذدٙ حُٔخُي كلشف رزُي كشكخا ؽذ٣ذحا ػْ ٗضٍ ر٤زشط 

  .(طٌزشحا )ٝٓؾ٠ ا٠ُ ٫ٞٓٙ حُٔقشٟ ٓضٛٞحا ٣ٌخد ٣خشم ح٧سك ط٤ٜخا 
  بم وصؾ الدالل بٌبرس ؟وماذا قال للتاجر المصرى؟0 س
ٝفلٚ رخُلٔن ٝحُوٞس ٝأٗٚ ٣ل٠ٔ ع٤ذٙ ٣ٝشد ػ٘ٚ ٤ًذ أػذحثٚ ٝٝفلٚ رؤٗٚ ٓـخٓش ٓوذحّ ٣ٜضأ رخ٧ٛٞحٍ ك٠ * 

 عخكش حُٔؼخسى ٣ٝؼض ٖٓ ٣ٌِٔٚ ،ٝهخٍ ُِٔقشٟ رخسى هللا ُي ك٤ٚ كخكع ػ٠ِ ٛزح حُـ٬ّ حُخز٤غ كبٗٚ ؽشط أرخم 

 لماذا ٌستعٌن تجار الرقٌق بالشعراء ؟   0س
 .٤ُ٘ظٔٞح ُْٜ ٓوطٞػخص ك٠ أٝفخف حُـٞحسٟ ٝحُـِٔخٕ ك٤٘خدٕٝ رٜخ ػ٠ِ ٖٓ ٣ؼشمٕٞ رلغذ ٓخ ٣وظن٤ٚ حُٔوخّ *

ما صفات الرجل الدمشقى؟وما الهدؾ الذى جاء من أجله السوق؟ وما مظاهر اهتمامه بتحقٌق هذا 0س
 الهدؾ؟

ح ٤ٛٝزش، ٝٛذكٚ ٖٓ * ؿ٤َٔ ح٤ُٜجش طزذٝ ػ٤ِٚ ٓخخ٣َ حُ٘ؼٔش ٝحُؼشحء ٝهذ خطٚ حُؾ٤ذ ك٠ سأعٚ ُٝل٤ظٚ كضحدٙ ٝهخسا
خ ٣ؤٗظ رٚ ٣ٝؼٞك رٚ كغخد ُٝذٙ حُخ٤ِغ  ٔا خ ٝع٤ ٓا ٝؽشحء ؿخس٣ش ُظئٗظ  (ٓٞع٠)كنٞس حُغٞم ٛٞ ؽشحء ؿ٬

صٝؿٚ حُؼـٞص،ٝٓظخٛش حٛظٔخٓٚ رظلو٤ن ٛزح حُٜذف 

  0رٛخرٚ ا٠ُ حُغٞم ٓ٘ز حُقزخف حُزخًش - 1 

هٞحكٚ ػ٠ِ كِوخص حُذ٤ُ٫ٖ ٝحُغٔخعشس  - 2

 0اؿخُظٚ حُزقش ك٠ ٝؿٞٙ حُشه٤ن ٤ُلقَ ػ٠ِ هِزٚ - 3
كٌؾ كان شعور الرجل الدمشقى حٌن وصل إلى حلقة الدالل ؟ وما شعور الطفلٌن نحوه ؟ولماذا دار الدمشقى . س

 على الحلقات األخرى؟

خلن هِزٚ ٝهخٍ ك٠ ٗلغٚ ٛؤٗزح هذ ٝؿذطزـ٤ظ٠ ٝٝهق رشٛش ٣ظلشط  (هطضٝؿِ٘خس)ك٤٘ٔخ ٝهغ رقشٙ ػ٠ِ * 

٣ؾؼشحٕ ٗلٞٙ رخُن٤ن أٍٝ  (هطض ٝؿِ٘خس)ك٠ حُقز٤٤ٖ كٔخ ٣ضدحد ا٫ ٬٤ٓا ا٤ُٜٔخ ٝسؿزش ك٤ٜٔخ ًٝخٕ  (٣ظؤَٓ)

ح٧ٓش ٝكغزخٙ سه٤زخا ٬ًٞٓا رخعظط٬ع ٓخ ٣لخ٫ٕٝ عظشٙ ػٖ حُؼ٤ٕٞ ٌُٜٝ٘ٔخ عشػخٕ ٓخ ُزؼخ إٔ طزذٍ ؽؼٞسٛٔخ 

ٗلٞٙ ٝٓخ٫ ا٤ُٚ ك٤ٖ سأ٣خ حُط٤زش حُ٘خهوش ك٠ ٝؿٜٚ ٝأخزح ٣٘ظشحٕ ا٤ُٚ ك٠ كذ ٝأكغخ أٗٚ فذ٣ن ُٜٔخ ٣ؼشف 

كو٤وش كخُٜٔخ ٝهذ ؿخء ٤ُ٘وزٛٔخ ٓٔخ ٛٔخ ك٤ٚ أُٝؼِٚ سعٍٞ ٖٓ هزَ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ، ٝدحس حُذٓؾو٠ ػ٠ِ حُلِوخص 

ح٧خشٟ كظ٠ ٣ؼزض ُ٘لغٚ ٣ٝغظ٤وٖ إٔ ٤ُظ ك٤ٜخ أفِق ٜٓ٘ٔخ أٝ ٤ُقشف ح٧ٗظخس ػ٘ٚ ٝرخخفش ٗظش حُذ٫ٍ ُج٬ 

 .٣ؼشف طؼِوٚ رٜٔخ ك٤ـ٤ِٜٔخ ػ٤ِٚ 

خ كظ٠ رِـخ ٖٓ حُظآُق *  0كان الصبٌان ٌجٌالن األفكار فى رأسٌهما فى وقت واحد: علل0س ٧ٜٗٔخ دسؿخ ٓؼا
 .ٝحُظٔخصؽ إٔ فخس أكذٛٔخ ٣ؼشف خز٤جش ٗلظ ح٥خش ٌٕٝٓ٘ٞ فذسٙ ًؤٗٔخ ٣ؾؼشحٕ روِذ ٝحكذ 

 . ُؾذس طوخسرٜٔخ ك٠ ح٬ُٔٓق ٝحطلخهٜٔخ ك٠ حُذّ *    0شقٌقان  (قطًزا وجلنار)تؤكد الناس أن : علل0س

 كان لجالل ُسنة فى بٌع الموالى ماهى ؟ ولماذا ؟. س
 . إٔ ٣زذأ رؼشك ح٧هَ هذسحا ٝرُي ٤ُنٖٔ روخء حُ٘خط ك٠ كِوظٚ (هش٣وظٚ)ًخٗض ُع٘ظٚ * 

 لماذا وقؾ الدالل فى حٌرة من أمر عرضه لقطز وجلنار ؟وكٌؾ أنتهت حٌرتة ؟ . س
أ٣ٜٔخ  (٣وطغ)حكظخس حُذ٫ٍ ك٠ أ٣ٜٔخ ٣زذأ رؼشمٚ ٝرُي رغزذ طوخسرٜٔخ حُؾذ٣ذ ك٠ ح٬ُٔٓق ٧ٝٗٚ ُْ ٣ـضّ * 

 .ٛزح حُظل٤ش ك٤غ هخّ رؼشك ٗلغٚ  (هطض)٣لنَ ح٧خش ٝهذ هطغ ػ٤ِٚ 

 معرفة اللسان العربى؟ وكٌؾ بٌعت جلنار ؟ وبكم ؟ (قطز)لمن بٌع قطز ؟ وبكم بٌع ؟ولماذا تمنى . س
ك٠ سكغ ه٤ٔظش كظ٠ رِـٞح ٓخثظ٤ٖ ٝعزؼ٤ٖ كؤطٜٔخ حُذٓؾو٠ ػ٬ػٔخثٚ كِْ  (هطض)ط٘خكظ حُشحؿزٕٞ ك٠ ؽشحء * 

رٚ  (٣لٞص  )ا٤ُٚ كشكخا ٣لٔذ هللا ػ٠ِ إٔ ُْ ٣ظلش  (هطض)٣ـشإ أكذ ػ٠ِ حُض٣خدس كغِٔٚ حُذ٫ٍ ا٤ُٚ ٝٓن٠ 

خ ٤ُ٘اخ طط٤٤زاخ ُخخهشٙ  (هطض)عٞحٙ، ٝط٠٘ٔ  ٓا ٓؼشكش حُِغخٕ حُؼشر٠ ٤ُـ٤ذ حُؾ٤خ ػ٠ِ كذ٣ؼٚ ك٤غ ًِٔٚ حُؾ٤خ ٬ً

كظ٘خكظ حُلخمشٕٝ ك٠ ؽشحثٜخ ٝظَ حُذٓؾو٠ ٣ضح٣ذ ػ٤ِٜخ كظ٠ رِـض  (ؿِ٘خس)ٓخ ٣وٍٞ ،  أٓخ  (هطض)كِْ ٣لْٜ 

 (هظض)ػ٬ػٔجش د٣٘خس ٝهذ ػضّ ػ٠ِ أ٫ ٣ض٣ذ ٣ٝظشًٜخ ُِٔ٘خكظ حُزٟ صحد ػ٤ِٚ ػؾشس دٗخ٤ٗش ٫ُٞ إٔ سأٟ ٗظشس 

ا٤ُٚ طغظؼطلٚ أ٣٫زخَ ػ٤ِٜخ رخُض٣خدس كضحد حُذٓؾو٠ أسرؼ٤ٖ د٣٘خسح ٓشس ٝحكذس كوطغ ػ٠ِ ٓ٘خكغش حُطش٣ن ك٠ 

 .حُٔضح٣ذس 
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 لماذا أشترى الرجل الدمشقى جلنار؟. س
حُزٟ ًخٕ ٣٘ظش ا٤ُٜخ ٓ٘ظوغ حُـز٤ٖ ٣خرظ حُؾلظ٤ٖ ٣٘ظلل ٖٓ حُوِن ٝحُذٓغ ك٠  (هطض) أؽظشٛخ طط٤٤زاخ ُخخهش 

 . ػ٤٘٤ٚ ٣غظؼطق حُذٓؾو٠ رؤ٣٫زخَ  رخُض٣خدس ك٠ ؽشحثٜخ كظ٠ ٫ ٣لظشهخ
 

 
  سعادة ال تدوم– 7

                 

 ماذا تعرؾ عن الشٌخ ؼانم المقدسى ؟. س
ًخٕ ٖٓ أػ٤خٕ دٓؾن ُٚ أ٬ٓى ًز٤شس ًٝخٕ ه٤زخا ٣لذ حُقذهش ٣ٝلنش ٓـخُظ حُؼِْ ٝهذ ًزش ك٠ حُغٖ ُْٝ * 

ٗؾؤ كخعذ حُخِن ٤ٓخ٫ا ا٠ُ ٓخخُطش أفذهخء حُغٞء ٝهذ كخٍٝ حُؾ٤خ إٔ  (ٓٞع٠)٣غِْ ُٚ ٖٓ حُُٞذ ا٫ حرٖ ٣ذػ٠ 

٫ُٞٝ ٌٓخٗش أٓٚ ٝؽلخػظٜخ ك٤ٚ ُطشدٙ ٖٓ ر٤ظٚ  (أِٛٔٚ  )٣قشكٚ ػٖ رُي كِْ ٣لِق كظشى كزِٚ ػ٠ِ ؿخسرٚ 

  .(ػخسٙ  )ٝطخِـ ٖٓ ٓؼشطٚ 
 ؟ (محمود وجهاد )لماذا اشترى الشٌخ ؼانم كالً من . س
 (٣ؾظشٟ  )دكؼٚ ا٠ُ حُظل٤ٌش ك٠ إٔ ٣زظخع  (ٓٞع٠)حؽظشٟ حُؾ٤خ ؿخْٗ ٓلٔٞدحا ٧ٕ ٣ؤعٚ ٖٓ اف٬ف ُٝذٙ * 

كخؽظشحٙ  (ٓلٔٞد)ك٠ (ٛذكٚ  )ؿ٬ٓخا ٣ظخزٙ ُٝذحا ٣ؤٗظ رٚ ٣ٝطٔجٖ ا٤ُٚ ٣ٝـذ ػ٘ذٙ ٓخ كوذٙ ك٠ ُٝذٙ كٞؿذ مخُظٚ 

 .ُظئٗظ ٝكذس صٝؿٚ حُؼـٞص  (ؿِ٘خس)ُٔخ طٞعْ ك٤ٚ ٖٓ حُ٘زَ ٝحُخ٤ش ٝحؽظشٟ 

 كٌؾ عامل الشٌخ ؼانم المقدسى الطفلٌن ؟ ولماذا ؟. س
ًََّ  (حُؼطق)أكذ حُؾ٤خ ؿخْٗ حُطل٤ِٖ ٝأٗضُٜٔخ ٓ٘ض٫ا ًش٣ٔخا ٝرخُؾ ك٢ سػخ٣ظٜٔخ ٝحُلذد *   )ػ٤ِٜٔخ ًٔخ ٝ

.رٜٔخ ٖٓ ٣غخػذٛٔخ ػ٢ِ طؼِْ حُِغخٕ حُؼشر٢، ٝرُي ٧ٗٚ طز٤ٖ اخ٬فٜٔخ ك٢ كزٚ ٝطؼِؤٜخ حُؾذ٣ذ رٚ (ًِق  

 ولماذا؟وما أثر ذلك علً الطفلٌن؟ (جنكٌز خان وجالل الدٌن)كٌؾ قابل الناس خبر موت كل من . س
ٝكٔذٝح هللا ػ٢ِ إٔ ًلخْٛ ؽش أُٝجي حُـضحس حُٔظٞكؾ٤ٖ ٧ٕ حُظظخس  (ؿ٤ٌ٘ض خخٕ)كشف حُ٘خط ؿ٤ٔؼخ رٔٞص * 

 .رؼذ ٓٞطٚ حٗلغشٝح ا٠ُ ر٬دْٛ ًٝلٞح ػٖ ؿضٝ ر٬د ح٩ع٬ّ 

رٔٞطٚ ُٔخ حسطٌزٚ ٖٓ حُـشحثْ ك٠ ر٬د خ٬ه ٖٓ  (كشف)أٓخ رخُ٘غزش ُٔٞص ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ كٖٔ حُ٘خط ٖٓ ؽٔض * 

كظخثغ ٖٝٓ حُ٘خط ٖٓ كضٕ ػ٤ِٚ ُٔخ هخّ رٚ ٛٞ ٝأرٞٙ ٖٓ ؿٜخد ُقذ خطش حُظظخس ػٖ ر٬د ح٩ع٬ّ أٓخ حُطل٬ٕ 

 .ٝأ٣و٘خ أٜٗٔخ ع٤زو٤خٕ ك٠ سهٜٔخ ا٠ُ ح٧رذ  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)كوذ كضٗخ كضٗخا ؽذ٣ذحا ُٔٞص 

 ما مظاهر حب الشٌخ ؼانم المقدس لقطز وجلنار ؟بم وعد الشٌخ ؼانم قطز وجلنار ؟ ولماذا ؟. س
ٗٔض ح٧ُلش ر٤ٖ ٓلٔٞد ٝؿٜخد كظ٠ أفزلض كزخا هخٛشحا ٝحُؾ٤خ ؿخْٗ ٝصٝؿظٚ ٣شػ٤خٕ ٛزح حُلذ ٣ٝؼذحٕ * 

ُٝٔخ هخٍ رٚ حُٔشك  (أفخرٚ)حُؾ٤خ ؿخْٗ ٖٓ ٓشك حُؾَِ حُزٟ أُْ رٚ  (٣خق)حُلز٤ز٤ٖ رخُضٝحؽ ك٤٘ٔخ ٣زشأ 

.أسحد إٔ ٣لظخه ُٔغظوزِٜٔخ كؤٝف٠ ُٜٔخ رـضء ٖٓ أ٬ًٓٚ ٝإٔ ٣ؼظوخ ارح ٓخص هزَ إٔ ٤ٜ٣ت ُٜٔخ أٓشٛٔخ   

 لماذا زاد حقد موسى على قطز ؟ وبم كان موسى ٌإذى جلنار ؟. س
ًَ ػوظٚ ك٠ هطض ٝػٜذ ا٤ُٚ ادحسس أ٬ًٓٚ ٝأػطخٙ ٓلخط٤ق  (أػط٠)٧ٕ حُؾ٤خ ؿخْٗ أ٠ُٝ * 

خضحث٘ٚ كٌخٕ هطض ٣ٞصع فذهخطٚ ٝٗلوخطٚ ػ٠ِ أهخسرٚ ٝر٣ٝٚ ٣ٝ٘لن ػ٠ِ كخؿخص حُوقش ٖٝٓ 

ك٤ٚ كؾن ػ٠ِ ٓٞع٠ رُي ٝأؿنزٚ إٔ ٣ظغِْ سحطزٚ ح٠ٓٞ٤ُ ٖٓ ٣ذ ِٓٔٞى ػ٘ذ أر٤ٚ ًٝخٕ ٓٞع٠ 

٣ظٞعَ ا٠ُ هطض إٔ ٣ؼط٤ٚ ص٣خدس ػ٠ِ سحطزٚ ك٤شكل هطض هخُزخا ٓ٘ٚ إٔ ٣غظؤرٕ أرخٙ كبٕ أرٕ ُٚ 
ٝحُذٙ أػطخٙ ُْٝ طغِْ ؿِ٘خس ٖٓ أرٟ ٓٞع٠ ك٤غ ًخٕ ٣ـخصُٜخ ٣ٝظؼشك ُٜخ ك٠ ًَ عز٤َ 

 .٣ٝغٔؼٜخ ٬ًٓخا ٣٘ذٟ ُٜخ ؿز٤ٜ٘خ 

 ما موقؾ جلنار من مضاٌقات موسى لها؟ولماذا كان قطز ال ٌشكو موسى لوالده؟.س
ًخٗض ؿِ٘خس طؾٌٞ ٓٞع٠ ٧ٓٚ كٌخٗض أٓٚ طؼ٘لٚ ػ٠ِ ٓخ كؼِٚ ٝطٜذدٙ روطغ ٗلوظٚ ٝهشدٙ ٖٓ حُٔ٘ضٍ ٝطوٍٞ ُٚ * 

إ ؿِ٘خس صٝؿش هطض ٝ ٫ عز٤َ ُي ا٤ُٜخ كضحدٙ رُي كوذحا ػ٠ِ هطض ًٝخٕ هطض ٫ ٣ؾٌٞ ٓٞع٠ ُٞحُذٙ كظ٠ ٫ 

 .٣ئر٣ٚ ٣ٝض٣ذ ٖٓ ٓشمٚ ًٝخٕ هطض ٣٘قق ٓٞع٠ رخ٩ه٬ع ػٖ حُؾشد ٝحُلغخد 
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 حاول قطز أن ٌصلح من أمر موسى فما مظاهر ذلك ؟. س
ًخٕ هطض ٣ؼطق ػ٠ِ ٓٞع٠ ٣ٝشم ُلخُٚ ٣ٝظلَٔ ًؼ٤شحا ٖٓ أرحٙ ٫ٝ ٣ؾٌٞٙ ٧ر٤ٚ * 

ًٝخٕ ٣٘قلٚ رخ٩ه٬ع ػٖ حُؾشحد ٝحُلغخد ٣ٝؼذٙ رخُغؼ٠ ػ٘ذ ٝحُذٙ ٤ُشم٠ ػ٘ٚ ٣ٝض٣ذ 

 .ك٠ سحطزٚ 

 لماذا فرح موسى بشده مرض والده ؟وماذا فعل أثناء مرض والده؟. س
كشف ٓٞع٠ ٧ٕ حُـٞ ع٤خِٞ ُٚ رٔٞص أر٤ٚ ك٤ظقشف ك٠ أٓٞحُٚ ٝأ٬ًٓٚ ٤ًق ٣ؾخء ٣ٝ٘ظوْ ٖٓ هطض ٣ٝ٘ظضع * 

ح ٝفخس ٣ؾشد  ٓ٘ٚ ؿِ٘خس ٣ٌٝشٜٛخ ػ٠ِ حُخنٞع ُٔخ ٣ش٣ذ ٝك٤ٖ أ٣وٖ روشد ٝكخس ٝحُذٙ حصدحدص طقشكخطٚ عٞءا

ك٠ حُوقش ٓغ ٗذٓخثٚ ٝك٤ٖ مـض ٓ٘ٚ ٝحُذطٚ ٣ٞٓخا ٝهِزض ٓ٘ٚ حُخشٝؽ ٖٓ حُوقش ؟أعٔؼٜخ ٬ًٓخا هز٤لخا ْٝٛ 

 0إٔ ٣نشرٜخ ٫ُٞ إٔ هطضحا دكؼٚ ػٜ٘خ ٝأهلَ ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ أفلخرٚ حُزخد كٌخٕ ٓٞع٠ ٣غذ أٓٚ ٣ِٝؼٖ هطض 

 ماأثر موت الشٌخ ؼانم على الناس وعلى قطز وجلنار ؟ ولماذا ؟. س
رٌخٙ حُ٘خط ٝأعلٞح ُلوذٙ ٝطشكٔٞح ػ٤ِٚ رغزذ طوٞحٙ ٝرشٙ ٝاكغخٗٚ ا٠ُ حُلوشحء ٝح٧سحَٓ ٝحُٔغخ٤ًٖ ٝح٤ُظخ٠ٓ * 

ٝػض ػ٤ِْٜ أ٫ ٣خِق ا٫ ٛزح ح٫رٖ حُلخعذ أٓخ هطض ٝؿِ٘خس كز٤ٌخٙ أكش حُزٌخء ٝٝحع٤خ صٝؿظٚ حُؼـٞص ٝهخٓخ ػ٠ِ 

 0خذٓظٜخ ٝفزشح ػ٠ِ ٓخ ٣ق٤زٜٔخ ٖٓ ٓٞع٠ حُزٟ صحد ٖٓ حمطٜخدٙ ُٜٔخ رؼذ ٝكخس ٝحُذٙ 

 ماذا فعل موسى بوصٌة أبٌه بشؤن عتق قطز وجلنار ؟ وما الذى عزمت علٌه أمه ؟ .س
 (هقذ)ُٜٔخ ٝأطقَ رـٔخػش ٖٓ كوٜخء حُغٞء كؤرطِٞح ُٚ ٝف٤ش أر٤ٚ رقذد(حُظذر٤ش )ؿذ ٓٞع٠ ك٠ ح٤ٌُذ * 

ٝك٤ٖ ػِٔض أّ ٓٞع٠ رٔخ كؼَ حرٜ٘خ أخزص طٞحع٤ٜٔخ ٝٝػذطٜٔخ رؤٜٗخ , ػظؤٜخ ٝح٬ٓ٧ى حُظ٠ أٝف٠ رٜخ ُٜٔخ 

 0عظـظٜذ ك٤ٖ طوغْ حُظشًش إٔ طـؼِٜٔخ ٖٓ ٗق٤زٜخ كظؼظؤٜخ ٝطضٝؿٜٔخ ٝطـؼَ ُٜٔخ سصهخ ا ٣ؼ٤ؾخٕ ٓ٘ٚ 

 حاول موسى أن ٌتقرب من جلنار مرة أخرى وضح ذلك مبٌناً كٌؾ فرق بٌنها وبٌن قطز ؟. س
أخز ٓٞع٠ ٣وظشد ٖٓ ؿِ٘خس كظٜشد ٖٓ ٝؿٜٚ ٝطلظ٠ٔ رغ٤ذطٜخ ًٝخٕ ٣ظِطق ٓؼٜخ ٣ٝوٍٞ ُٜخ  عؤطخزى * 

ح ُِي كٔخ طـ٤زٚ ا٫ رخُغٌٞص ٝح٩ػشحك   (حُشكل)صٝؿش  ٠ُ ٝعظ٤ٌٖٗٞ ع٤ذس ٛزح حُوقش ٣ٌٕٝٞ هطض ػزذا

ٝك٤ٖ ٣ؤط ٖٓ سمخٛخ أهغْ إٔ ٣لشم ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ هطض كزٛذ ا٠ُ حُٞف٠ ٝادَّػ٠ إٔ ؿِ٘خس ًخٗض عزذ حُلشهش 

ٝحُخقخّ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٝحُذطٚ ٝأٗٚ ع٤ؼٞد ا٠ُ رش ٝحُذطٚ ارح ر٤ؼض ٛزٙ حُـخس٣ش حُ٘ٔخٓش كٔخ ًخٕ ٖٓ حُٞف٠ ا٫ إٔ 

 0رخع حُـخس٣ش ُِغٔغخس حُزٟ أكنشٙ ا٤ُٚ ٓٞع٠ ٝرؼٜخ حُغٔغخس ُشؿَ ٖٓ ٓقش 

 ماذا فعلت أم موسى حٌن علمت ببٌع جلنار ؟ . س
رؼؼض ا٠ُ حُٞف٠ طؼخطزٚ ػ٠ِ ٓخ ف٘غ ٝطِق ػ٤ِٚ إٔ ٣شؿغ ك٠ حُز٤غ ٌُٖٝ حُٞف٠ * 

حػظزس ٝػشمض ػ٤ِٚ إٔ طذكغ أٟ ٓزِؾ ٣طِزٚ حُؾخسٟ ٌُٖٝ ٓٞع٠ أٝػض ُِٔقشٟ 

  0رخُشكل كٔخ ًخٕ ٖٓ ح٧ُّ ا٫ إٔ أخزص طِؼٖ حرٜ٘خ ٝطذػٞ ػ٤ِٚ 

 
 

 صؾ لحظة الفراق بٌن قطز وجلنار ؟. س
طؤُْ هطض أؽذ ح٧ُْ ًٝخٕ ٣٘ظش ا٤ُٜخ ٝٛٞ ٣ز٠ٌ ٝك٤ٖ أهزَ ٓٞع٠ ٝٓؼٚ حُغٔغخس ًلٌق دٓؼٚ ٝأظٜش حُظـِذ * 

ُٝٔخ ػِٔض ؿِ٘خس رؤٗٚ ٫ ٓ٘خؿ ٖٓ حُٔغ٤ش ٓؼٚ حٗذكؼض ا٠ُ هطض طٞدػٚ ٝدحػخ كخسح  (حُقزش ٝحُظلَٔ  )

كوخٍ ُٜخ هطض أعظٞدػي هللا ٣خكز٤زظ٠ ع٤ـٔغ هللا ؽِٔ٘خ رلُٞٚ ٝهٞطٚ ٝهخُض ؿِ٘خس .ٓلؼٔخ رخُلغشس ٝح٧ُْ 

أعظٞدػي هللا ٣خكز٤ز٠ ٝٓخُض ا٠ُ ٫ٞٓطٜخ طوزَ سأعٜخ ٝكظ٠ رِِظٚ رخُذٓٞع ٝحُؼـٞص طز٠ٌ ٝطوذّ ُٜخ هطض ٝٛٞ 

 .٣وٍٞ كغزي ٣خ ؿِ٘خس ط٠ًِٞ ػ٠ِ هللا ٝػو٠ رؤٕ هللا ٓٞؿٞد ٝٛٞ ػ٠ِ ؿٔؼ٘خ ارح ٣ؾخء هذ٣ش 

 ماذا تعرؾ عن الحاج  على الفراش ؟ ولماذا كان قطز ٌؤنس إلٌه ؟ . س
ًخٕ ؽ٤خخا فخُلخا ٣خذّ عش٣خ ٖٓ عشحس دٓؾن ٝأػ٤خٜٗخ ٛٞ حرٖ حُضػ٤ْ حُزٟ ًخٕ ٣غٌٖ ك٠ هقش هش٣ذ ٖٓ * 

هقش حُؾ٤خ ؿخْٗ ًٝخٕ ٛزح حُشؿَ ؽذ٣ذ حُؼطق ػ٠ِ هطض ٝحُلذ ُٚ ًٝخٕ ٣ؾؼش إٔ ٝسحء هطض عشحا ٣خل٤ٚ ػٖ 

حُ٘خط ؿ٤ٔؼخا ًٝخٕ ٛزح حُشؿَ ٬٣هق هطضحا ٣ٝغ٤ِٚ ًٝخٕ هطض ٣ؾٌٞح ا٤ُٚ ٛٔٞٓٚ ٝآ٫ٓٚ ٣ٝغظؾ٤شٙ ك٠ ؽجٞٗٚ 

 .ُزحُي أٗظ ا٤ُٚ هطض 
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 كٌؾ تحققت فراسة الحاج على الفراش وصدق ظنه فى قطز؟وما مناسبة ذلك ؟ . س
ًخٕ حُلخؽ ػ٠ِ ٣ظٖ إٔ هطضحا ٤ُظ ًِٓٔٞخ  ؿِذ ٖٓ ٓـخَٛ ر٬د ٓخ  ٝسحء حُٜ٘ش ٝإٔ * 

أفِٚ ًش٣ْ ٝإٔ ُٚ عشح ٣ٌظٔٚ ػٖ حُ٘خط ؿ٤ٔؼخ ٝإٔ هطضحا ٖٓ أر٘خء حُِٔٞى كٌخٕ حُلخؽ 

ػ٠ِ ٣غؤٍ هطض ػٖ أفِٚ ٝهطض ٣وٍٞ ُٚ ٫ أػشف ؽ٤جخ كشؿق حُلخؽ ػ٠ِ ك٠ أخش 

ح٧ٓش إٔ هطضحا ٖٓ أر٘خء ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ كٌِٔخ كذػٚ ػٖ ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ ٝٝهخثؼٚ ٓغ حُظظخس ُٔق 

شحسحا كظ٠ أ٣وٖ إٔ ُٚ فِٚ رـ٬ٍ حُذ٣ٖ  ِٓ ٝرؼذ , طـ٤شحا ك٠ ٝؿٚ هطض ًٝشس ٛزٙ حُظـشرش 
رُي ًؾق ُٚ هطض ػٖ ٛزٙ حُلو٤وش ك٤غ ًخٕ ؿخُغخ ٓغ حُلخؽ ػ٠ِ ٝأهزَ ٓٞع٠ ػ٠ِ 

هطض ٝمشرٚ رخُغٞه كٜذدٙ هطض رخُشد ػ٤ِٚ كِطٔٚ ٓٞع٠ ٝأٗقشف ٝٛٞ ٣غزٚ ٣ِٝؼٖ 

  . ػْ هـ ػ٠ِ حُلخؽ ػ٠ِ كو٤وظٚ. أرخٙ ٝؿذٙ  

 إلنقاذ قطز ؟وما أثر ذلك على نفس قطز ؟   (على )ما الخطة التى وضعها الحاج . س
ُـ٬ٍ  )ًٝخٕ حرٖ حُضػ٤ْ ٓلزخا  (هطض)أٓش  (حرٖ حُضػ٤ْ )أٗٚ عٞف ٣وـ ػ٠ِ ع٤ذٙ * 

ٝهذ ٛذأص , ٖٓ حُٞف٠ دٕٝ ػِْ ٓٞع٠ ( هطض ) ٝعٞف ٣ؾ٤ش ػ٠ِ ع٤ذٙ رؾشحء  (حُذ٣ٖ 

 0ٗلظ هطض ٝطلخءٍ خ٤شحا 

 :-انًفشداد
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 حٌَُّٝ

 ط٣ٌٜزٚ

 حُوِؼخء

 ػظٞح

 ؿخٍرٚ

 ٣ؤْٗ رٚ

 ٓؼَطٚ

 ٣زظخع

 حُِٜغ

 ػِحٛٔخ

 ٣طٔق

 ٟخُظٚ

 َّٖ  ػ

 حُليد

 ٛي

 ٤ٌٗٝخ

 ٤١ٞكخ

 ك٤ٞٝ

 ٣٘لغ

 ٓوخ٤ُي

 ٤ِٓجش

  حُؼ٘ذ

 ا٬ٛكٚ 

 حُو٤ِغ (ّ)حُٔخؿ٤ٖ٘ 

 حٓظٌزخٍح

 ؿٞحٍد (ؽ)ًخِٛٚ 

 ٣طٔجٖ ا٤ُٚ 

 ػخٍٙ

 ١َ٘٣× ٣٘ظ١َ 

 حُوٞف

 ٛزَٛٔخ

 ٣ظطِغ

 ٓخ ٣زلغ ػ٘ٚ

 ظَٜ

 حُؼطق

 ٓ٘غ

 ٣َٓؼخ

 أُٞحٗخ

 ك٤ٞ (ّ)ًؼ٤َ 

 ٣٘لن

 ٓلخط٤ق

 ؿ٤ٚ

 ٣ظَٞٓ

 طٔخى٣خ

 ٗيٓخثٚ

 ٣وٜق

 َٛػظٚ

 حُطخُق

 ٝح٤ٓخ

 ٠٣طٜيٛٔخ

 ح٤ٌُي

 حُؼخم

 ٫ ٓ٘خٙ

 حُٞحُٜش

 حُليّ

 ٓ٘خهزٚ

 ؿٌٝس

 ٣٘زْ

 ر٘ض ٗلش

 حهظ١٬خ

 حُٞؿي

 ػخهٚ

 ٍٗيٙ× ٬ُٟٚ 

 ٣طِذ

 حٗوطؼخ× حٓظَٔحٍح

 ٗي٣ْ (ّ)ٍكوخثٚ 

 ٣ِؼذ

 أٌِٛظٚ

 حُٜخُق× حُلخٓي 

 ػ٣ِخ

 ٣ظِٜٔٔخ

 حُظير٤َ

 حُزخٍ× حُؼخ٢ٛ 

 ٫ َٜٓد

 ٗي٣يس حُلِٕ

 حُظٖ

 ٓ٘وزش (ّ)ٓلخٓ٘ٚ 

 ٗخٍ

 ٣لَى ٗلظ٤ٚ

 ًِٔش

 حٟطَحرخ

 ح٧ٝؿخى (ؽ)ح٧كٔن 

 ٓخػيٙ× ٓ٘ؼٚ 

 

 
 فً بٌت الزعٌم- 8
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 هل نجحت خطة الحاج على إلنقاذ قطز من اضطهاد موسى ؟ وضح ذلك ؟ . س
ٗؼْ ٗـلض حُخطش كوذ حعظـخد حرٖ حُضػ٤ْ ُطِذ خخدٓٚ ٝحؽظشٟ هطضحا رؼذ إٔ ػشف * 

 كو٤وظٚ 

 فلماذا ؟  . كانت أٌام قطز فى قصر سٌده ابن الزعٌم من أجمل أٌام عمره على عالتها . س
ك٤غ أؽشم ك٤ٜخ حُلذ ػ٠ِ هِزٚ ك٨ٔٙ ٗٞسحا ٝهن٠ ػ٠ِ ٓخ ك٤ٚ ٖٓ ظِٔخص حُْٜ ٝحُلضٕ ٝح٤ُؤط ٝأرذُٚ * 

ٓغشس ٝأ٬ٓ ًٝخٕ ٣ؼ٤ؼ رخُوشد ٖٓ ؿِ٘خس ك٠ ع٬ّ ٓؾ٤ُٖٞٔ رشػخ٣ش ٫ٞٓٛٔخ ٝصٝؿظٚ ٝرحهخ ك٤ٜخ ُزس ح٧ٖٓ 

ٝحُطٔؤ٤ٗ٘ش كوذ ػخؽخ هزَ رُي ك٠ ؿٞ ٓنطشد طغٞدٙ حُلشٝد ٝحُوِن ٝ ُو٤َّخ ٖٓ ػطق ٫ٞٓٛٔخ ٝرشٙ ٓخ 

 .أٗغخٛٔخ ٓشحسس ح٤ُظ٤ْ ٝرٍ حُشم 

ر حبٌبته  (قطز)كٌؾ كان حال 0س  ؟وبَم كان مشؽوالً عن ألم فراقها؟(جلنار)حٌن تذكَّ
رٛزض ٗلغٚ كغشحص ٝؽلٚ حُٞؿذ ٝحُل٤ٖ٘ كظ٠ حفلش ٝؿٜٚ ٝٗلَ ؿغٔٚ ٝطوشكض ٓوِظخٙ ٖٓ هٍٞ حُغٜش * 

  . (ٓٞع٠)ٝحُزٌخء، ًٝخٕ ٓؾـ٫ٞا رٔخ ًخٕ ٣ٌخرذٙ ٖٓ حُٔل٘ش رـ 

 مصٌبتان كبرى وصؽرى فما هما؟ (قطز)نزلت بـ 0س
 .ُٚ (ٓٞع٠)ٝحُقـشٟ ٠ٛ حمطٜخد  (ؿِ٘خس)حُٔق٤زش حٌُزشٟ ٠ٛ كشحم كز٤زظٚ * 

 كٌؾ عامل ابن الزعٌم قطزاً ؟وبم أوصى ابن الزعٌم  الحاج على ؟ .س
سم حُغ٤ذ حرٖ حُضػ٤ْ ُلخٍ ًِٓٔٞٚ هطض ٝرخُؾ ك٠ طٌش٣ٔٚ ٝحُؼطق ػ٤ِٚ ٝحؿظٜذ ك٠ * 

إٔ ٣قشكٚ ػٖ ُٞػظٚ ٝكضٗٚ ٝػشك ػ٤ِٚ إٔ ٣ضٝؿٚ ؿخس٣ش ٓؼَ ؿِ٘خس أٝ أؿَٔ ٜٓ٘خ 

 .ٝهذ أٝف٠ خخدٓٚ حُلخؽ ػ٠ِ رؤ٫ ٣ؤُٞح ؿٜذحا ك٠ حُؼ٘خ٣ش روطض ٝطغ٤ِش ٛٔٚ 

 كٌؾ استطاع الحاج على أن ٌكسر سورة الحزن فى قلب قطز ؟. س
ًخٕ حُلخؽ ػ٠ِ ُزن حُلذ٣غ خز٤شحا رؤدٝحء حُوِٞد ٝػ٬ؿٜخ كٔخ صحٍ رقخكزٚ هطض ٣ط٣ٞٚ * 

٣ٝزغطٚ ٣غ٤ِٚ ٣ٝؼِِٚ ٣ٝنشد ُٚ ح٧ٓؼخٍ ٣ٝظ٘ضٙ رٚ ك٠ مٞحك٠ حُٔذ٣٘ش ٣ٝشطخد رٚ ح٧عٞحم 

٣ٝذخَ رٚ ٓـخُظ حُؼِْ ك٠ حُٔغـذ كظ٠ حعظطخع إٔ ٣ٌغش عٞسس حُلضٕ ك٠ هِزٚ ٝطشى حُزخه٠ 

 .ا٠ُ ح٣٧خّ ُظون٠ ػ٤ِٚ 

 
 بم تعلق قلب قطز ؟ وما الحال الذى  صار إلٌه ؟وما موقؾ ابن الزعٌم منه؟. س
طؼِن هِزٚ رخُؼزخدس ٝحُظوٟٞ كٌخٕ ٣ق٠ِ حُلشٝك ٧ٝهخطٜخ ٣ٝلخكع ػ٠ِ حُ٘ٞحكَ ٝأًؼش * 

ٖٓ ط٬ٝس حُوشإٓ ٝطشدد ػ٠ِ ٓـخُظ حُؼِْ ٝرخخفش ٓـخُظ حُؾ٤خ حرٖ ػزذ حُغ٬ّ ، 

 ًٝخٕ حرٖ حُضػ٤ْ ٣ؾـؼٚ ػ٠ِ رُي ٝٓخ ًِلٚ ػ٬ٔ ٣لٍٞ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ كنٞس ٛزٙ حُٔـخُظ 

ًخٕ حرٖ حُضػ٤ْ ٖٓ ًزخس أٗقخس حُؾ٤خ *  . (الشٌخ ابن عبد السالم)و (ابن الزعٌم)وضح العالقة بٌن . س
ٖٝٓ خٞحؿ أفلخرٚ ًٝخٕ ٣٘خفشٙ ك٠ دػٞطٚ ر٘لغٚ ٝٓخُٚ ًٝخٕ حُؾ٤خ ٣لزٚ ٫عظوخٓظٚ ٝاخ٬فٚ ٝؿ٤شطٚ 

ػ٠ِ حُذ٣ٖ ٣ٝوزَ ػطخ٣خٙ ػ٠ِ ػلظٚ ٫ٝ ٣وزَ ػطخ٣خ ؿ٤شٙ ٖٓ ح٧ؿ٤٘خء ًٝخٕ حرٖ حُضػ٤ْ ٣ظؼقذ ُٚ ٣ٝـٔغ 

كُٞٚ ح٧ٗقخس ٣ٝ٘لن ػ٠ِ رُي ٖٓ كش ٓخُٚ ٣ٝشؿغ حُلنَ ك٠ حُ٘لٞر حُزٟ ٣ظٔظغ رٚ حرٖ ػزذ حُغ٬ّ ا٠ُ ٛٔش 

 .حرٖ حُضػ٤ْ 

  (أجب أنت )  0كان ابن عبد السالم ٌقبل عطاٌا ابن الزعٌم دون ؼٌره من األؼنٌاء . علل . س
مثاالً للعالم الصالح الذى ال ٌشترى الدنٌا بعلمه  (ابن عبد السالم)مثاالً للؽنى الشاكر نعمة ربه والشٌخ  (ابن الزعٌم )كان. س

٫ ٣٘غ٠ كن هللا ك٠ ٓخُٚ ًٝخٕ ٣٘لن ٖٓ ٓخُٚ ػ٠ِ  (حرٖ حُضػ٤ْ)ًخٕ * .وضح ذلك. وال ٌخشى فى الحق لومة البم 

حُلوشحء ٝحُٔغخ٤ًٖ ٝرٟٝ حُلخؿخص ٖٓ ح٧سحَٓ ٝح٤ُظخ٠ٓ ًٝخٕ ٣شٟ إٔ ُذ٣٘ٚ ٝٝه٘ٚ كوٞهخا ػ٤ِٚ ٫ طزشأ رٓظٚ 

حرٖ ػزذ  ) ٝه٘ٚ رٌَ ٓخ ٣ِٔي ًٝخٕٕكظ٠ ٣ئد٣ٜخ ًٝخٕ ٣غؼ٠ ا٠ُ طـ٤٤ش حٌُٔ٘ش رٌَ هٞطٚ ٣ٝوّٞ رذكغ حُخطش ع

٣شٟ كوخا إٔ حُؼِٔخء ٝسػش ح٧ٗز٤خء ك٠ ٛذح٣ش حُ٘خط ٫ٝ ٣خؾ٠ ك٠ حُلن ُٞٓش ٫ثْ ٫ٝ ٣ظـش رذ٣٘ٚ ٫ٝ  (حُغ٬ّ

. ٣ؾظشٟ رؼِٔٚ كطخّ حُذ٤ٗخ ٫ٝ ٣غخّٝ ك٠ ٓقخُق أٓظٚ 
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 ؟ (ابن عبد السالم على قطز)كٌؾ تعرؾ الشٌخ . س
 (حرٖ حُضػ٤ْ)رظوذ٣ْ ؽشحد حُٞسد ُِؾ٤خ كِٔخ سآٙ حعظلغش ٖٓ  (هطض)ك٠ دحسٙ ٝهخّ  (حرٖ حُضػ٤ْ)صحس حُؾ٤خ * 

ػ٘خءا أخـِٚ  (هطض)كؤػ٠٘ حُؾ٤خ ػ٠ِ  (هطض)رلو٤وش  (حرٖ حُضػ٤ْ)ػ٘ٚ ٝهخٍ اٗٚ هذ سآٙ ك٠ كِوش حُذسط كؤخزشٙ 

ًخٕ كز٤زخا ا٠ُ هِٞر٘خ  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)إ : (ُوطض)ٝهخٍ  (ؿ٬ٍ حُذ٣ٖ)ٝأرذٟ حُؾ٤خ أعلٚ ػ٠ِ ٓخ كذع ٧عشس 

 .ك٤غ ًخٕ ٣ـخٛذ حُظظخس ٣ٝذحكؼْٜ ػٖ ر٬د ح٩ع٬ّ ٫ُٞٝ ٓخ كؼِٚ ك٠ ر٬د خ٬ه ٌُخٕ ٖٓ حُٔـخٛذ٣ٖ ح٧رشحس

 ؟ (قطز)؟وبَم رد علٌه  (ابن الزعٌم)قبل أن ٌنصرؾ من زٌارة  (قطز)لـ  (ابن عبد السالم)ماذا قال 0س
ا٠ُ ً٘ق ٛزح حُغ٤ذ ٝٛٞ ٖٓ حُقخُل٤ٖ حُٔـخٛذ٣ٖ  (حٗظ٠ٜ ٝٝفَ)هخٍ ُٚ ُوذ أكغٖ هللا ا٤ُي ار أكن٠ ري * 

٣ذ حُؾ٤خ ٝهخٍ رقٞص ٣خخُطٚ  (هطض)كوزَّ ٫ٝ0 ؿنخمش ػ٠ِ ٓغِْ ك٠ خذٓش ٓؼِٚ ٝع٤ؼظوي ٣ٝلغٖ ا٤ُي 

 0أٗخ ِٓٔٞى ع٤ذٟ ٝػزذ اكغخٗٚ ٫أكذ إٔ ٣ؼظو٠٘ ٫ٝ أس٣ذ إٔ ٣لش٠٘ٓ ٖٓ ؽشف خذٓظٚ : حُزٌخء 

 0معلالً  . (قطز)فى  (ابن عبد السالم)والشٌخ  (ابن الزعٌم)وضح مظاهر ثقة . س
ح)ًخٕ حُؾ٤خ ٣وشد *  ٣ٝلِٔٚ طل٤ظٚ ٝأك٤خٗخا ٣زؼغ رشعخُش ا٤ُٚ  (حرٖ حُضػ٤ْ)ك٠ ٓـِغٚ ٣ٝغؤُٚ ػٖ ع٤ذٙ  (هطضا

ٝعشػخٕ ٓخ ٝػن رٚ ع٤ذٙ ٝحُؾ٤خ كؤطٔ٘خٙ ػ٠ِ أعشحسٛٔخ كٌخٕ أكذٛٔخ ٣وٍٞ ُٚ ٓخ ٣ؾخء ٤ُزِـٚ ٦ُخش ٫ٝ 
٣ؤطٔ٘خٕ ؿ٤شٙ ػ٠ِ أٓٞس طظقَ رلشًظٜٔخ حُغ٤خع٤ش ٝح٩ف٬ك٤ش ٝرُي ُٔخ سأ٣خ ك٤ٚ ٖٓ سؿخكش حُؼوَ ٝكقخكش 

 .رٜٔخّ ح٧ٓٞس  (حُو٤خّ)حُشأٟ ًٝٔخٍ حُشؿُٞش ٝح٫مط٬ع  (ؿٞدس  )

 ما السٌاسة التى آمن بها الشٌخ ابن عبد السالم والسٌد ابن الزعٌم ؟ وما الذى اقتضته هذه السٌاسة  ؟. س
٠ٛ طٞك٤ذ ر٬د ح٩ع٬ّ ٝط٣ٌٖٞ ؿزٜش ه٣ٞش ٖٓ ِٓٞى ح٩ع٬ّ ٝأٓشحثٚ ُطشد حُق٤ِز٤٤ٖ ٖٓ حُز٬د حُظ٠ * 

٣لظِٜٞٗخ ك٠ حُؾخّ ُٝقذ ؿخسحص حُظظخس حُظ٠ طٜذدْٛ ٖٓ حُؾشم ٝهذ حهظنض ٛزٙ حُغ٤خعش إٔ طخـ رخُظؤ٤٣ذ 

فخكذ ٓقش  (حُقخُق ٗـْ حُذ٣ٖ أ٣ٞد  )ٝحُٔ٘خفشس أهٟٞ ٝأفِق ِٓٞى حُٔغ٤ِٖٔ ُِو٤خّ رٜزٙ حُٜٔٔش ٝٛٞ 

 .فخكذ دٓؾن  (حُقخُق اعٔخػ٤َ  )ٝإٔ طغؼ٠ ُِونخء ػ٠ِ ٖٓ ٣ٞح٠ُ حُق٤ِز٤٤ٖ ٣ٝخنغ ُ٘لٞرْٛ ٓؼَ 

 ؟ وبم وعده ؟ (الصالح نجم الدٌن أٌوب) (ابن عبد السالم)لماذا راسل الشٌخ . س
 .٤ُلشمٚ ػ٠ِ طط٤ٜش ر٬د حُؾخّ ٖٓ حُق٤ِز٤٤ٖ ٝٝػذٙ رٔ٘خفشس ػخٓش أَٛ حُؾخّ * 

حؽظذ خٞكٚ ٖٓ ػضّ حُقخُق أ٣ٞد ػ٠ِ حُٔغ٤ش ا٠ُ * لماذا اشتد خوؾ الصالح إسماعٌل؟ وماذا فعل ؟. س
حُؾخّ ٝػضّ ٛٞ ػ٠ِ حُٔغ٤ش ا٠ُ ٓقش ٝؿضٝٛخ هزَ إٔ ٣ؼضٝ ٌِٜٓخ ر٬دٙ ًٝخطذ حُلشٗؾ ٝحطلن ٓؼْٜ ػ٠ِ 

ٝف٤ذح ٝهزش٣ش  (َفلَذ ٝحُؾَّو٤ق  )ٓغخػذطٚ ٝحُٔغ٤ش ٓؼٚ ُٔلخسرش عِطخٕ ٓقش ٝأػطخْٛ ٓوخرَ رُي هِؼظ٠ 

 .ٝأػٔخُٜٔخ ٝعخثش ر٬د حُغخكَ ًٔخ عٔق ُِلشٗؾ رذخٍٞ دٓؾن ٝؽشحء ح٧عِلش ٖٓ أِٜٛخ 
 (حُقخُق أ٣ٞد  )ًظذ سعخُش ا٠ُ * ؟ (إسماعٌل)وأنصاره من خٌانة الصالح  (ابن عبد السالم)ما موقؾ الشٌخ . س

٣لؼٚ ػ٠ِ حُظؼـ٤َ رخُـٜخد ٝطٞػذٙ ك٤ٜخ رـنذ هللا ٝػزحرٚ ارح طٜخٕٝ ك٠ حُٔغ٤ش ٣ٝ٘زسٙ رن٤خع ٌِٓٚ ٝخغخسس د٤ٗخٙ 

ٝآخشطٚ ًٔخ أخز ٣ٌؼش ٖٓ ح٫ؿظٔخع رؤٗقخسٙ ٣ٝلٔغْٜ ٣ٝؤٓشْٛ رخ٫عظؼذحد ُِو٤خّ رٞحؿزْٜ ٖٓ حُـٜخد ٝحُذكخع ػٖ 

 .حُٞهٖ 

 ما الذى اشتملت علٌه خطبة الشٌخ عبد السالم ؟. س
رًش حُـٜخد ٝكنخثِٚ ٤ًٝق ؿخٛذ حُ٘ز٠ ٝأفلخرٚ كظ٠ ػِض ًِٔش هللا ػْ رًش ٓخ أٝؿذ هللا ػ٠ِ أ٠ُٝ ح٧ٓش * 

ٖٓ حُ٘قق ُ٪ع٬ّ ٝأِٛٚ ٝحُللخظ ػ٠ِ ر٬د ح٩ع٬ّ ٝكٔخ٣ظٜخ كظ٠ ٣ؤٖٓ حُٔغِٕٔٞ ػ٠ِ د٣ْٜ٘ ٝأٗلغْٜ 

ٝأػشحمْٜ ٝأٓٞحُْٜ ٝرًش إٔ أٟ عِطخٕ أٝ ِٓي ٣لشه ك٠ كلع ر٬د حُٔغ٤ِٖٔ ٣ٝؼشمٜخ ُِٞهٞع ك٠ أ٣ذٟ 

حٌُخكش٣ٖ كوذ أرشأ رٓش هللا ٝحُٔغ٤ِٖٔ ٓ٘ٚ ٝخِغ هخػظْٜ ُٚ ر٤ذٙ ٝر٤َّٖ ٓخ كشك هللا ػ٠ِ حُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ اػذحد 

ح٧عِلش ٝآ٫ص حُوظخٍ ٝحطخخر ٝعخثَ حُوٞس ػْ رًش طلش٣ْ ر٤غ حُغ٬ف ُِؼذٝ ٝٗذد رؼِٔخء حُغٞء حُز٣ٖ ٣لظٕٞ 

ِِي حُِٔٞى ًٝخٕ ٣ذػٞ ك٠ آخش  َٓ حُ٘خط رخُزخهَ ٣ٝؾظشٕٝ رآ٣خص هللا ػٔ٘خا ه٬٤ِا ٣ٝخخكٕٞ حُِٔٞى ٫ٝ ٣خخكٕٞ 

 .كوطغ حُذػخء ُٚ ٝحًظل٠ رخُذػخء ُٖٔ ٣٘قش حُذ٣ٖ  (ُِقخُق اعٔخػ٤َ)خطزظٚ 

حطلوٞح ػ٠ِ ح٩ػـخد رخُخطزش - 1عالمَّ اتفق الناس وفٌم اختلفوا بعد سماع الخطبة مع التوضٌح ؟ . س
ٝحخظِلٞح ك٠ ٝؿٚ ح٩ػـخد كْٜٔ٘ ٖٓ أػـذ رز٬ؿش حُؾ٤خ ٖٝٓ ٓؼـذ روٞس كـظٚ ٖٝٓ ٓؼـذ رؾـخػظٚ 

 .ٝسرخهش ؿؤؽٚ 
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حطلوٞح ك٠ ح٩ؽلخم ػ٠ِ ٓق٤ش حُؾ٤خ ٝحخظِلٞح ك٠ طوذ٣ش ٓخ ٣٘خُٚ ٖٓ حُؼوخد كْٜٔ٘ ٖٓ سؿق هظِٚ ٝآخش - 2

ُٓشؿق ػضُٚ ػٖ حُخطخرش ٝ طؾظ٤ض ؽَٔ أٗقخسٙ   .٣شؿق كزغٚ ٝػخُغ ٣ئًذ ػ٠ِ ٗل٤ٚ ٝٓقخدسس أ٬ًٓٚ ٝ

* حٌن علم بخطبة الشٌخ ؟ وبم أمر؟ وما موقؾ أنصار الشٌخ منه ؟ (الصالح إسماعٌل)أٌن كان الملك . س
ًخٕ ؿخثزخا ػٖ دٓؾن ك٤ٖ ػِْ كؤٓش رؼضُٚ ػٖ حُخطخرش ٝحُوزل ػ٤ِٚ ٝكزغٚ كظ٠ ٣شؿغ ٛٞ ا٠ُ دٓؾن ك٤شٟ 

ك٤ٚ سأ٣ٚ ٝهذ أؽخس أٗقخس حُؾ٤خ ػ٤ِٚ إٔ ٣ـخدس حُز٬د ٝأػذٝح ُٚ ٝعخثَ حُٜشد كشكل كؼشمٞح ػ٤ِٚ ح٫خظزخء 

 .ك٠ ٌٓخٕ أ٤ٖٓ كشكل أ٣نخا ٛزح ح٫هظشحف 
ػخس أٗقخسٙ ٝهخُزٞح رخ٩كشحؽ ػ٘ٚ ٝا٫ كبْٜٗ * ما موقؾ أنصار الشٌخ ابن عبد السالم من القبض علٌه ؟. س

ع٤ـ٤ِّشٕٝ رؤ٣ذ٣ْٜ ٓخ ُْ ٣وذس ػ٠ِ طـ٤٤شٙ ٛٞ رِغخٗٚ ٝكخُٝٞح ٓ٘غ ر٤غ حُغ٬ف ٨ُػذحء كٌخٕ ٫ ٣ٔش ٣ّٞ دٕٝ إٔ ٣ُوظَ 

رنؼش سؿخٍ ٖٓ حُلشٗؾ حُز٣ٖ ٣ذخِٕٞ دٓؾن ُؾشحء حُغ٬ف كلشك حُلشٗؾ ػ٠ِ حُقخُق اعٔخػ٤َ د٣خص هظ٬ْٛ كلخٍٝ 

 .حُقخُق اعٔخػ٤َ هٔغ حُؼٞسس كِْ ٣لِق كخمطش ا٠ُ ح٩كشحؽ ػٖ حُؾ٤خ ٝأُضٓٚ دحسٙ ٝأٓشٙ رؤ٫ ٣لظ٠ ٫ٝ ٣ـظٔغ رؤكذ 

ك٠ صٟ  (هطض)طخل٠ * 0وضح ذلك . وأنصاره  (ابن عبد السالم)حلقة االتصال بٌن الشٌخ  (قطز)كان . س
ٝؿ٤شٙ ٖٓ  (حرٖ حُضػ٤ْ)ك٬م ٝرٛذ ا٠ُ حُؾ٤خ ك٠ دحسٙ كِْ ٣ؾي أكذ ك٠ أٗٚ ك٬م ٝأرِؾ حُؾ٤خ أخزخس ع٤ذٙ 

أٗقخسٙ ٝأخز ٣ظشدد ػ٠ِ حُؾ٤خ ٣طِؼٚ ػ٠ِ خطو أٗقخسٙ ٝعخثش ٓخ ٣ٜٔٚ ٖٓ أخزخس حُز٬د ٣ٝزِـْٜ أٝحٓشٙ 

 .ٝاسؽخدحطٚ ك٤وٕٞٓٞ رظ٘ل٤زٛخ 

 فى كالم المنجمٌن؟ (ابن عبد السالم)ما رأى الشٌخ 0س
 .اٜٗخ طخشفخص طخطت ٝطق٤ذ ٝهذ ٠ٜٗ حُؾشع ػٖ حُظ٘ـ٤ْ ، ٧ٗٚ طغٞس ػ٠ِ حُـ٤ذ : هخٍ* 

 ؟(ابن عبد السالم)فى منامه ؟ وبم بشره الشٌخ  (قطز)ما الرإٌة التى رآها . س
سأٟ هطض أٗٚ مَ هش٣وٚ ك٠ فلشحء كـِظ ػ٠ِ فخشس ٣ز٠ٌ كؤهزِض ػ٤ِٚ ٓـٔٞػش ٖٓ حُلشعخٕ ٣ظوذٜٓخ سؿَ * 

ش طنشد ك٠ أر٤ٗٚ ٝ طشؿَ ػٖ كشعٚ ٝدٗخ ٖٓ  َّٔ ٝأٜٗنٚ ٝمشرٚ ػ٠ِ فذسٙ  (هطض)أر٤ل ؿ٤َٔ حُٞؿٚ ػ٠ِ سأعٚ ُؿ

ٖٓ أٗض ؟ كؤؿخرٚ أكذ  : (هطض)كخز ٛزح حُطش٣ن ا٠ُ ٓقش كغظٌِٜٔخ ٝطٜضّ حُظظخس كغؤُٚ  (ٓلٔٞد)هْ ٣خ : ٝهخٍ ُٚ 
 .رؤٜٗخ سإ٣خ ػظ٤ٔش ٝأٗٚ ع٤ِٔي ٓقش ٣ٜٝضّ حُظظخس  (حرٖ ػزذ حُغ٬ّ)ٝهذ رؾشٙ حُؾ٤خ  (ؿ) (ٓلٔذٌة )اٗٚ : أفلخرٚ 

 إذا تحققت رإٌاه؟ وبما دعا له الشٌخ؟ (ابن عبد السالم)الشٌخ  (قطز)بَم وعد . س
ٝػذٙ رؤٕ ٣شؿغ ا٤ُٚ ك٠ ًَ ؽجٕٞ حُِٔي ٝإٔ ٣و٤ْ حُؾشع ٣ٝ٘ؾش حُؼذٍ ٝإٔ ٣ل٠٤ ٓخ أٓخص حُ٘خط ٖٓ ُع٘ش حُـٜخد * 

 .ػ٤ِٚ حُغ٬ّ  (٣ٞعق)ًٔخ كون ٖٓ هزَ سإ٣خ ػزذٙ ٝسعُٞٚ  (هطض)كلشف حُؾ٤خ ٝدػخ هللا إٔ ٣لون سإ٣خ ػزذٙ 

٧ٗٚ طزًش  (هطض)ر٠ٌ * بعد أن دعا له الشٌخ بتحقٌق رإٌاه؟ وما موقؾ الشٌخ منه؟ (قطز)لماذا بكى . س

ٝػض ػ٤ِٚ أٗٚ ُٖ ٣شحٛخ أرذحا ًٝخٕ ٣ٞد ُٞ إٔ حُؾ٤خ ٣ذػٞ ُٚ إٔ ٣ِوخٛخ ٣ٝظضٝؽ رٜخ ك٤غ أ٣وٖ  (ؿِ٘خس)كز٤زظٚ 
حُظ٠ ٣لزٜخ ػ٠ِ ُع٘ش  (ؿِ٘خس)إٔ هللا ع٤غظـ٤ذ دػخءٙ كشّم ُٚ حُؾ٤خ ٝدػخ ُٚ ػخ٤ٗش إٔ ٣ـٔغ هللا ؽِٔٚ رـ  (هطض)

  .(ؿ)حُ٘ز٠ 

 .ٝعٌٖ ٫ػؾ هِزٚ (هطض )ؿق دٓغ* ؟  (قطز)ما أثر دعوة الشٌخ على. س

 :-انًفشداد

 مرادفها   الكلمة مرادفها   الكلمة

 ىرَٛخ 

 ٤ٗؼٜخ

 ػ٬طٜخ

 ؿ٫ٌ

 ؿزطش

 حُلِع

 طَحٝكٚ

 طـخى٣ٚ

 ػ٘ض

 هططٜخ

 ٝىػٜخ 

 ٓٞء أكٞحُٜخ

 كَكخ

 ٍَٓٝ ٝكَف

 ح٧ٖٓ× حُوٞف 

 طـخى٣ٚ× طؤط٤ٚ ٓٔخء 

 طَحٝكٚ× |طؤط٤ٚ ٛزخكخ 

 ػ٘خء 

 ٣ئُزٞح

 طٔ٘ق

 ح٧ٛزش

 ٣ظٞػيٙ

 حَٗأرض

ٕٞٓٞٔ٣ 

 حُؤق

 ٓؼخىْٛ

 ٗوٞس

 ٣لَٟٞح

 طظ٤َٔ

 ح٫ٓظؼيحى

 ٣ٜيىٙ

 ططِؼض

 ٣ٌ٣وٕٞ

 حٌٍُ

 ٓؼخْٜٗ× آهَطْٜ 

 َٓٝءس
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 ٣ٌخريٙ

 ؿْ

 ِٓٞحٜٗخ

 طلظٔزخٕ

 ُزن

 ٍٓٞس

 حُ٘ٞحكَ

 أؿَّ رٜخ

 ؿٍٞ

 ٣ٔخّٝ 

 حُلطخّ

 ٓيحٛ٘ش

 حُُِش

 أػظوٚ

 ك١َ إٔ

 ً٘ق

 ٫ ؿ٠خٟش

 ح٫ٟط٬ع

 حُلِحُحص

 كٜخكش

 ٜٓخٗؼظْٜ

 ٣ؼخ٤ٗٚ

 ًؼ٤َ

 طًٌَٛخ× ٤ٔٗخٜٗخ 

 طظٞهؼخٕ

 ٓخَٛ ك٢ حُلي٣غ

 ٗيس/ كيس 

 ٗخكِش (ّ)حُٖٔ٘ 

 أكزٜخ

 ػيٍ× ظِْ 

 ٣لخٝٝ

 ٓظخع حُي٤ٗخ

 ٜٓخٍكش× ٗلخم 

 حُوطؤ

 حٓظؼزيٙ× أكٍَٙ 

 ؿي٣َ إٔ

 أً٘خف (ؽ)ٍػخ٣ش 

 ٫ اػْ

 حُو٤خّ

 حُؼوش× ػيّ حُؼوش 

 ؿٞىس

 ٓيحٛ٘ظْٜ

 ٍرخ١ حُو٤َ

 ٣ظُْٜٞ

 ٗيى

 ؿ٬ِ

 حُوٞح١َ

 حُوخٛق

َٔٗ 

 آٓلٕٞ

 حرط٘ٞح

 ٤ٓؼخم

 طٍٔٞ

 ػ٬ُش

 ٣لٞف

 ر٣َش هلَحء

 ؿٔش

 ريٍ

 ٣ِكَ

 ٠ٓـش

 طٜلٞ

 ٫ػؾ

 ٫ ؿَٝ

 ح٫ٓظؼيحى ُِلَد

 ٣زَأ ْٜٓ٘× ٣ٜخىهْٜ

ََّٜٗ 

 كو٤َح× ػظ٤ٔخ 

 حُوخ١َ (ّ)حُٜٞحؿْ 

 حُ٘ي٣ي

 ؿٔغ

 ٗخىٕٓٞ

 حكظٌٞح

 ٓٞحػ٤ن (ؽ)ػٜي 

 طـَإ

 أَٓ 

 ٣٘ظَ٘

 ٛلَحء هخ٤ُش

 ٓـظٔغ ٗؼَحُ٘خ٤ٛش

 ريٍس (ّ)أ٤ًخّ 

 ٣ٜ٘ن× ٣ظٜ٘ي 

 هطؼش

 ط٘لَ × طلٖ 

 ُٞحػؾ (ؽ)كذ ٗي٣ي 

 ٫ ػـذ

 

علــراب الؾـــإع  
 
 

 :ٌنقسم الفعل من حٌث اإلعراب والبناء إلى قسمٌن 

. كؼَ ٓز٠٘ - [2]       .كؼَ ٓؼشد  - [1]

إػشاة انفؼم : أٔالً 

: انًبضٙ 

 حُلؼَ حُٔخم٢ ٓز٢ّ٘ دحثٔخ 

:  ٓز٢٘ ػ٠ِ حُلظق  -  1

 َؿخدَس حُٞكذ حُٔذ٣٘ش :   ارح ُْ ٣ظقَ رٚ ؽ٢ء                             ٓؼ 

 َخلوَْض سح٣ش حُؼشٝرش :   أٝ حطقِض رٚ طخء حُظؤ٤ٗغ                        ٓؼ

 َحُقذ٣وخٕ  عخكَشح أٓظِ : أٝ حطقِض رٚ أُق ح٫ػ٤ٖ٘                       ٓؼ 

 .مشري حُٔؼِْ ٝأًش٢٘ٓ : أٝ حطقِض رٚ مٔخثش حُ٘قذ                  ٓؼَ

 :ٓز٢ّ٘ ػ٠ِ حٌُٕٔٞ - 2
 ٠ٛٝ. ارح حطقِض رٚ مٔخثش حُشكغ حُٔظلشًش:  

ٍٖ - ٕٗٞ حُ٘غٞس– طخء حُلخػَ ]                             .          ارح حطقِض رٚ طخء حُلخػَ          [ٗخء حُلخػ٤ِ

 . أٗخ أد٣ُْض ٝحؿز٠ ٝأَٗض أد٣َْض ٝحؿزي:  ٓؼَ 
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  ٖكلْظ٘خ حُوق٤ذس ًِٜخ :   ٓؼَ .           أٝ حطقِض رٚ ٗخ حُلخػ٤ِ

 حُٔلظخؿ٤ٖ :   ٓؼَ .           أٝ حطقِض رٚ ٕٗٞ حُ٘غٞس َٕ حُٔئٓ٘خص عخَػْذ

: ٓز٢ّ٘ ػ٠ِ ح٠ُّْ  - 3

حُٔئٕٓ٘ٞ عخسُػٞح ا٠ُ حُق٬س :ٓؼَ .     ارح حطقِض رٚ ٝحٝ حُـٔخػش
  

انفؼم  }ا ـــصبَٙ

 {األيش

: ٣ُز٢ّ٘ ػ٠ِ حٌُٕٔٞ  -  1

 َ{حفزْش ػ٠ِ حُؾذحثذ}:  ارح ًخٕ فل٤ق ح٥خش                            ٓؼ 

                هللا}:         ٓؼَ    ارح حطقِض رٚ ٕٗٞ حُ٘غٞس َٖ  {حُٔئٓ٘خص سحهزْ

: ٣ُز٢ّ٘ ػ٠ِ كٌف كَف حُؼِّش  - 2

        حُؾ٤طخٕ ٝحَٗظ حُّٜٔٞ}:        ٓؼَ     ارح ًخٕ ٓؼظَ ح٥خش ٍِ  {حدُع سرُي،ٝحػـِ

: ٣ُز٢ّ٘ ػ٠ِ كٌف حُٕ٘ٞ - 3

            {٣خ ؽزخد حُٞهٖ حٜٗنٞح  }:         ٓؼَ  ارح ًخٕ ٓظق٬ا رٞحٝ حُـٔخػش 

 َدح اٗظخؿٌٔخ  }:  ارح ًخٕ ٓظق٬ا رؤُق ح٫ػ٤ٖ٘                    ٓؼ ّٞ  {أ٣ٜخ حُؼخ٬ٕٓ ؿ
 َظ٢ حطلذ١   }:   ارح ًخٕ ٓظق٬ا ر٤خء حُٔخخهزش                  ٓؼ ّٓ  {٣خ أ

: ٓز٢ّ٘ ػ٠ِ حُلظق   -  4

 َػ٠ِ حُؾذحثذ:  ارح حطقِض رٚ ٕٗٞ حُظ٤ًٞذ                ٓؼ َّٕ هَٖ ٣َّخ أخ٢ حفزش  طََقذَّ

ل ــانفغ }ا ــصبنش

 {انًضبسع

 (٣شكغ ٝ ٣٘قذ ٝ ٣ـضّ )حُلؼَ حُٔنخسع كؼَ  ٓؼشد  أ١.  

 

سفغ انفؼم  – 1

انًضبسع  

 

 ٣شكغ حُلؼَ حُٔنخسع ارح ُْ ٣غزن ر٘خفذ ٫ٝ ؿخصّ ، ُْٝ ٣ٌٖ ٓؼطٞكخا ػ٠ِ كؼَ ٓ٘قٞد أٝ ٓـضّٝ 
 ػ٬ٓخص سكغ حُلؼَ حُٔنخسع:  

   -٣شكغ رخُنٔش حُظخٛشس ارح ًخٕ حُلؼَ فل٤ق ح٥خش .

 {٣ظلُٞم حُٔـذ ك٢ ح٫ٓظلخٕ }                 :              ٓؼَ 

  - ٣شكغ رخُنٔش حُٔوذسس ارح ًخٕ حُلؼَ ٓؼظَ ح٥خش.  
 {حُٔـظٜذ ٣غَؼ٠ ا٠ُ حُظلٞم  }                  :            ٓؼَ 

  {حُٔئٖٓ ٣شُؿٞ ػلٞ هللا دحثٔخا  }                                    

ْٖ ٣ََؾخءُ   ( َٓ َ ٣َِْٜذ١  َّٖ هللاَّ ٌَُِ َٝ ْٖ أَْكزَزَْض  َٓ  (اََِّٗي ٫ طَِْٜذ١ 
  -٣شكغ رؼزٞص حُٕ٘ٞ ارح ًخٕ ٖٓ ح٧كؼخٍ حُخٔغش.   

 {حُٔئٕٓ٘ٞ ٣غؼذٕٝ رخُوشد ٖٓ هللا  }:    ٓؼَ 

 {حُطخُزخٕ ٣غظؼذحٕ ٬ُٓظلخٕ  }             

 {أٗضِ طلخكظ٤ٖ ػ٠ِ حُق٬س دحثٔخا  }           
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َصت انفؼم  – 2

انًضبسع 

  ٣٘قذ حُلؼَ حُٔنخسع ارح عزوظٚ  اكذٟ أدٝحص حُ٘قذ حُظخ٤ُش : 

[ ْٕ  [ارٕ –   كخء حُغزز٤ش – ٫ّ حُـلٞد – ٝحٝ حُٔؼ٤ش –كظ٠ – ٫ّ حُظؼ٤َِ – ٢ً –  ُٖ – أ
 {أ٫، ْٕ  ٢ٛٝ كشف ٓقذس١ {أ

 { إٔ حُؼِْ ٫ ٣زحد ك٠ حٌُجٞط ُ٘ؾشرٚ طؼشفٝػ٤ِي إٔ }: ٓؼَ 

 { َُي٤ِ٣ٖكبٗٚ ٣ٞؽي إٔ }– .   { طـظٜذٝحػ٤ٌِْ إٔ  . طـظٜذَ ػ٤ِي إٔ }- 

 {ٖٝٓ ح٧ٓخٗش أ٫ ٣غظـَ حُشؿَ حُٔ٘قذ حُٔؼ٤ٖ ك٤ٚ}- 
. كؼَ ٓنخسع ٓ٘قٞد ٝػ٬ٓش حُ٘قذ حُلظلش حُظخٛشس:{٣غظـَ- ٤ِ٣ٖ- طـظٜذَ - طؼشف}

ٝٝحٝ حُـٔخػش م٤ٔش .كؼَ ٓنخسع ٓ٘قٞد ٝػ٬ٓش حُ٘قذ كزف حُٕ٘ٞ ٧ٗٚ ٖٓ ح٧كؼخٍ حُخٔغش : {طـظٜذٝح}

. ٓظقَ ٓز٠٘ ك٠ ٓلَ سكغ كخػَ
  ُٖ : َكَف ٗل٠ ٜٝٗذ ط٘ل٢ حُلؼَ كظ٠ ك٢ حُٔٔظوز 

َٝ كبٗٚ ُٖ ١} :ٓؼَ  { حُٔئٖٓ ك٠ حُلغخد٣غؼ٠ُٖ }-      {ؽذ

 { ح٧هطخس حُؼشر٤ش هٞس ا٫ ارح حعظقِلض أسحم٤ٜخطٔؼَُٖ }- 

.  كؼَ ٓنخسع ٓ٘قٞد ٝػ٬ٓش حُ٘قذ حُلظلش: {طٔؼَ- ٣غؼ٠- ٣ؾذٝ}
  ٓخ هزِٜخ ٓزذ ٝطؼ٤َِ ُٔخ رؼيٛخ  : ٢ً 

 {.  ٣لزٞىأكغٖ ا٠ُ حُ٘خط   ٢ً } : ٓؼَ

ٝٝحٝ حُـٔخػش م٤ٔش ٓظقَ .كؼَ ٓنخسع ٓ٘قٞد ٝػ٬ٓش حُ٘قذ كزف حُٕ٘ٞ ٧ٗٚ ٖٓ ح٧كؼخٍ حُخٔغش : {٣لزٞى}
. ٝحٌُخف ك٠ ٓلَ ٗقذ ٓلؼٍٞ رٚ.ٓز٠٘ ك٠ ٓلَ سكغ كخػَ

  َ٫ّ حُظؼ٤ِ:  

.  { طوذ٣شُْٛظ٘خٍحكظشّ حُ٘خط } : ٓؼَ

 .كؼَ ٓنخسع ٓ٘قٞد ٝػ٬ٓش حُ٘قذ حُلظلش حُظخٛشس: {ُظ٘خٍ}
  ا٠ُ إٔ " طل٤ي حُـخ٣ش اًح ًخٗض رٔؼ٠٘ :كظ٠" 

. { حُؾٔظُ طؾشم٣ٔظذ ح٤َُِ كظ٠ }: ٓؼَ 

 .كؼَ ٓنخسع ٓ٘قٞد ٝػ٬ٓش حُ٘قذ حُلظلش حُظخٛشس:  {طؾشم}
  ٢ٌُ " طل٤ي حُظؼ٤َِ اًح ًخٗض رٔؼ٠٘ : كظ٠" 

 { ر٬ ؽي٣لٞص ػ٠ِ ؿ٤شٙ كظ٠ ػظٔذٓخ ًخٕ ُِٔشء إٔ ١}:ٓؼَ 

. { أك٬ٓي ك٢ حُل٤خس طلونَ حؿظٜذ كظ٠ }- 

 .كؼَ ٓنخسع ٓ٘قٞد ٝػ٬ٓش حُ٘قذ حُلظلش حُظخٛشس: {طلون- ٣لٞص- ٣ؼظٔذ}
  ٝطل٤ي حُٜٔخكزش ٝ طٔزن رـ       (ٓغ)٠ٛٝ حُظ٢ طل٤ي كٍٜٞ ٓخ هزِٜخ ٓغ ٓخ رؼيٛخ ك٢ٜ رٔؼ٠٘ : ٝحٝ حُٔؼ٤ش

  .                                (ٜٓيٍ- ٗل٠ – ٠ٜٗ )

َٝ }      : ٓؼَ ْٖ ُخُِن  ؼَُِْٚ     طَؤْط٢َِ ٫ طََْ٘ٚ َػ ِٓ      *** ُْ  {ػخسٌة َػ٤ََِْي ـ اِرح كََؼَِْض ـ َػظ٤
   {....ػ٠٘٤ أكذ ا٠ُطوشَّ ُٝزظ ػزخءس ٝ }.       -  { حُؾشأف٘غُْ أدُع ا٠ُ حُخ٤ش ٝ}

. كؼَ ٓنخسع ٓ٘قٞد ٝػ٬ٓش حُ٘قذ حُلظلش حُظخٛشس:  {طوشَّ - أف٘غ- طؤط٢َ }

  (ُْ ٣ٌٖ- ٓخ ًخٕ)طٔزن رٌٕٞ ٓ٘ل٠ : ٫ّ حُـلٞى  

.  { رخرخ ٖٓ أرٞحرٚ ٗـِنٝٓخ ً٘خ ٍ} :ٓؼَ 
َٕ هللاُ } - ٓخ ًخ َٝ ْْ رَُٜ ْْ ٤َُُِؼزِّ أََْٗض ك٤ِٜ َٝ ِٖ هللاُ }-    {  ٌُ َ٣ ْْ لِشَ َُ ـْ َ٤ُِ ْْ َُُٜ } 

ْْ - ٗـِن} رَُٜ  .كؼَ ٓنخسع ٓ٘قٞد ٝػ٬ٓش حُ٘قذ حُلظلش حُظخٛشس:  {٣ـلش- ٤َُُِؼزِّ

  طل٤ي إٔ ٓخ هزِٜخ ٓزذ ُٔخ رؼيٛخ ، : كخء حُٔزز٤ش : كخء حُٔزز٤ش 

:  ٫ري إٔ طٌٕٞ ٓٔزٞهش رٔخ ٣يٍ ػ٠ِ 

َّ ٓخ كؼِض رٗزخ }: ٓؼَ: حُ٘ل٢ -    أ   {. كؤٗــذ

  (حُشؿخء–حُظ٢٘ٔ – ح٫عظلٜخّ - ح٠ُٜ٘- ح٧ٓش)٣ٝؾَٔ : حُطِذ-  د 
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:  ٓؼَ 

.  { ٓخ طش٣ذٕٝكظلووٞححخِقٞح ك٠ أػٔخٌُْ }   –  {حعظؾؼش حُـٔخٍ كظٜ٘ؤ ٗلغي }ـ 1
. { فٞحد حُشأٟطلوذ٫ٝ طـنذ ف}– . { ط٘ذٓــٞح٫ طوقشٝح ك٠ حُٔزحًشس ف}ـ 2

.  { ٌٛزح ػ٠ِ حُل٤خسك٤لٌَْ كَٜ ٣شم٠ أكذ ٓ٘خ رزُي  }ـ 3

. { ا٠ُ ٓخ طش٣ذ طق٤َُظي طخخُن حُ٘خط رخِن كغٖ ف }ـ 4

.  { ػ٘خ هللا ٣شم٤ُ٠ظ٘خ ٗشم٠ م٤ٔشٗخ ف }- 5
 {. ٗغظش٣قُؼَ ح٫ٓظلخٕ ٣ؤط٠ ع٬ٜا ف }ـ 6

ٝٝحٝ حُـٔخػش .كؼَ ٓنخسع ٓ٘قٞد ٝػ٬ٓش حُ٘قذ كزف حُٕ٘ٞ ٧ٗٚ ٖٓ ح٧كؼخٍ حُخٔغش  {ط٘ذٓٞح – طلووٞح }- 7

. م٤ٔش ٓظقَ ٓز٠٘ ك٠ ٓلَ سكغ كخػَ
. كؼَ ٓنخسع ٓ٘قٞد ٝػ٬ٓش حُ٘قذ حُلظلش  {ٗغظش٣ق– ٣شم٠ - طقَ- ٣لٌْ- طلوذ- طٜ٘ؤ}- 8

  ًٕكَف ؿٞحد ٝؿِحء ٜٝٗذ ٝحٓظوزخٍ ٝطٜ٘ذ حُلؼَ رٌٜٙ ح١َُٝ٘ :  ا

  {٫ ٣لقَ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ حُلؼَ كخفَ–  حُلؼَ ٣ٜخطوذّ ػ٫١َ – طوغ ؿٞحد ٬ٌُّ عخرن }

:  ٓؼَ 

َٓيارٕ أُ . عؤصٝسى ٣خ ػ٠ِ }-    {.طظلٞمارٕ . عؤؿظٜذ ك٠ حُٔزحًشس}-      {ًش

 .كؼَ ٓنخسع ٓ٘قٞد ٝػ٬ٓش حُ٘قذ حُلظلش حُظخٛشس {أًشٓي- طظلٞم }- 

  - :اَزجّ   

 ٚارح كوذ حُلؼَ حُٔنخسع أكذ حُؾشٝه حُغخروش ٝؿذ سكؼ.  

 -:ٍـــٓغ

ُٓيأ. عؤصٝسى ؿذح ٣خ ٓلٔذُ }-  ُٓيارٕ عٞف أ}–   { ارًٕش  {. ًش
. كؼَ ٓنخسع ٓشكٞع ٝػ٬ٓش حُشكغ حُنٔش حُظخٛشس: {أًشٓي}- 

  :-رزكش أٌَّ 

  ػ٬ٓخص ٗقذ حُلؼَ حُٔنخسع:  

. ارح ًخٕ حُلؼَ فل٤ق ح٥خش ، أٝ ٓؼظ٬ا رخُٞحٝ أٝ ح٤ُخء : حُلظلش حُظخٛشس  – 1

. ارح ًخٕ حُلؼَ ٓؼظَ ح٥خش رخ٧ُق : حُلظلش حُٔوذسس  – 2

. ارح ًخٕ ٖٓ ح٧كؼخٍ حُخٔغش : كزف حُٕ٘ٞ   – 3
4  -   ِٚحُلؼَ حُٔنخسع حُٔؼطٞف ػ٠ِ كؼَ ٓنخسع ٓ٘قٞد  هزِٚ كٜٞ ٓ٘قٞد ٓؼ

و انفؼم عض- 3

انًضبسع 

 ٣ـضّ حُلؼَ حُٔنخسع ك٢ ػ٬ع كخ٫ص-: 

 ح٧ىٝحص حُظ٠ طـِّ كؼ٬ ٝحكيح  –  {أ}

٢ٛٝ: 

 - { خ، ٝٛٔخ أىحطخ ؿِّ ٝهِذ ّٔ ُ ،ُْ } 

.  {ُٔخ ٣ُؼْذ ػ٢ِ }- 2-     {ُْ ٣غخكْش ص٣ذ}- 1

ْْ ر٤ٖ حُ٘خط رخُؼذٍ  }:٫ّ ح٧ٓش- 3 . {ُظلٌ
ح٧َرٟ): ٫ حُ٘خ٤ٛش- 4  َٝ  ِّٖ َٔ ْ رِخُْ ٌُ  (٫َ طُزِْطُِٞحْ َفَذهَخطِ

 ؿِّ ح٠ُٔخٍع ك٠ أِٓٞد ح١َُ٘  -  {د}

  ٖٓ ٣ظٌٕٞ أِٓٞد ح١َُ٘ 

ح٧ٍٝ كؼَ حُؾشه ٝحُؼخ٠ٗ كؼَ - إ ٝؿذح- ٝهذ طٌٕٞ ؿخصٓش ٠ٛٝ حُظ٠ طـضّ كؼ٤ِٖ ٓنخسػ٤ٖ: أدحس حُؾشه - {1}
 : ٓؼَ. ؿٞحد حُؾشه
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، ٝأ٣َْ٘ٔخ ، ٝأ٠ََّٗ، َٝك٤ْؼُٔخ، ٤ًْٝلَٔخ ، ٝأ١َُّ  ) َٖ َٕ ، ٝأ٣َْ ظ٠َ، ٝأ٣َّخ َٓ خ ، ٝ َٔ ْٜ َٓ خ، ٝ َٓ ٝ ، ْٖ َٓ ، ْٕ  (ا

 : ٓؼَ. ٠ٛٝ حُظ٠ ٫ طئػش ك٠ ح٧كؼخٍ: ٝهذ طٌٕٞ ؿ٤ش ؿخصٓش
 (ُّٔخ– أٓخ- ًِٔخ - ٫ُٞ - ُٞ- ارح )

. ٝهذ طٌٕٞ ٓؼزظش أٝ ٓ٘ل٤ش{ ٓخك- ٓنخسع}ٝهذ طٌٕٞ حع٤ٔش أٝ كؼ٤ِش [: كؼَ حُؾشه]ؿِٔش حُؾشه - {2}

ٝهذ طٌٕٞ ٓؼزظش أٝ ٓ٘ل٤ش ، ٝهذ طٌٕٞ ٓوظشٗش رخُلخء {أٓش- ٓخك- ٓنخسع}ٝهذ طٌٕٞ حع٤ٔش أٝ كؼ٤ِش:ؿِٔش ؿٞحد- {3}

. أٝ ؿ٤ش ٓوظشٗش رخُٜخء
  ٖ٣ٝغ٠ٔ حُلؼَ حُٔـضّٝ ح٧ٍٝ كؼَ   [أدٝحص حُؾشه حُـخصٓش ]  ارح ٝهغ رؼذ أدحس ٖٓ ح٧دٝحص حُظ٢ طـضّ كؼ٤ِ

 حُؾشه ، ٝحُلؼَ حُٔـضّٝ حُؼخ٢ٗ كؼَ ؿٞحد حُؾشه 

  أدوات الشرط الجازمة  -:هً
  ْٕ   :٢ٛٝ كَف َُر٢ حُـٞحد رخ١َُ٘ :   ا

َْ إ }-   { سٝكيطغُْ  ػوِي رخُوشحءس طـزِ إ } : ٓؼَ َْ  حُخ٤ش طلؼ .  { سمخ هللاط٘

  :  ْٖ َٓ   -:حعْ ؽشه ُِؼخهَ:  

 : ( ْخَشؿخا َٓ  َُُٚ َْ َؼ ـْ َ٣ َ ْٖ ٣َظَّنِ هللاَّ ِٞ  حٌُزد ٣ؼظذْ ٖٓ }   - (َٓ . { ك٠ حُشص٣ِش٣ٜ
  {ٜٓٔخ - ٓخ}  :َحعْ ؽشه ُـ٤ش حُؼخه:  

خ ) -(ٝٓخ طوذٓٞح ٧ٗلغٌْ ٖٓ خ٤ش طـذٝٙ ػ٘ذ هللا) :ٓؼَ َٓ ْٖ َخ٤ٍْش طَلَْؼُِٞحَٝ ِٓ   ُٚ ْٔ ُ ٣َْؼَِ  . ( هللاَّ

 -( ُكزَِّي هخط٢ِِ َّٕ ٢ِّ٘ أَ ِٓ ِى  خ ***أََؿشَّ َٔ ْٜ َٓ أََِّٗي  ِش١َٝ ُٓ َِ  حُوَِْذَ طَؤْ (  ٣َلَْؼ
ٚ ك٠ هِزي طخقِ ٜٓٔخ }-  ْٔ  .{ هللا٣ؼِ

 { أ٣خٕ- ٓظ٠ -}  : ٕحْٓ ١َٗ ُِِٓخ:  

. { ُي ؽخق٤خص هخٓض رؤػٔخٍ ؿ٤ِِشطظٜشْ  طخس٣خ ر٬دى طظقلقْ كؤ٣خٕ } :ٓؼَ

َْ ٓظ٠ }-  .  { ُي حُلٞصًظذْ  ١ُ ًخكقْ أ٣خٕ ص}–.{ ا٣ٔخ٣ٚٗؼٔنْ  ح٩ٗغخٕ ؿٔخٍ حُطز٤ؼش ٣ظؤٓ
َْ ٓظ٢ }- ّْ  دسٝعي طٜٔ . {أ٣خٕ طوْ ف٬طي  طقُق ك٤خطي } –   .  {طظ٘ذ

 -{ ٕهذسس هللا ػ٤ِي طظزًشْ  هذسطي ػ٠ِ ظِْ حُ٘خط  طذُػيأ٣خ } 

  { ٝأ٣َْ٘ٔخ ، ٝأ٠ََّٗ، َٝك٤ْؼُٔخ ، َٖ   :أٓٔخء ١َٗ ٌُِٔخٕ : {أ٣َْ

خ صَ ):  ٓؼَ  َٔ ُٞٗٞأ٣ََْ٘ صُ ْدِسىْ ح ١ُ ًُ ْٞ َٔ ُْ حُ ًُ) . 

ـخ صَ -  َٔ ْْ َك٤ْؼُ خ ك٢ ؿخرِـِش ح٧َْصٓـخٕ *** ََُي هللاُ هَذِّسْ  ١ُ ْعظَوِـ خكا ـَ ٗ

ِٝ  ح٤ُٔخٙ طٞؿذْ أ٣ٖ -  ..  ػشٝس ٛخثِش طشَ ٌٓظزخص حُوشحءس ُِـ٤ٔغطضْس أ٣٘ٔخ – .  حُضسع ٗش

َْ أ٠ٗ   -    ٣ــٞكـوْــي  ػ٠ِ هللا طظًٞ
  { ٤ًلٔخ} : ٍحْٓ ١َٗ ُِلخ:  

َْ ٤ًلٔخ : ٓؼَ   . ٣ؼخِٓٞى حُ٘خط طؼخٓ

 { أ١} :ُِٝضٓخٕ أٌُِٝٔخٕ حعْ ؽشه ٓؼ٘خٛخ رلغذ ٓخ طنخف ا٤ُٚ ،كظٌٕٞ ُِؼخهَ ،أٝ ُـ٤ش حُؼخهَ أ. 

 .  ٣ظلٞمْ  ؿظٜذْ أ١ هخُذ ١: أ١ ُِؼخهَ ٓؼَ 
.  ٓ٘ٚ  طغظلذْ ٙ طوشأْ أ١ ًظخد : أ١ ُـ٤ش حُؼخهَ ٓؼَ 

.  ٓؼي  أخشؽْ  ك٤ٚخشؽْ أ١ ٣ّٞ  ص: أ١ ُِضٓخٕ ٓؼَ 

  . سطنِ  حُظؼ٤ِْ  صطؾـغْ أ١ رِذ : أ١ ٌُِٔخٕ ٓؼَ 

س أٌ ــرنــ د :

 طؼشد  ٓزظذأ ارح ًخٕ كؼَ حُؾشه ٫صٓخا أٝ ٓظؼذ٣خا حعظٞك٠ ٓلؼُٞٚ   [ٖٓ ، ٓخ ، ٜٓٔخ ]أدٝحص حُؾشه .

ٜٓٔخ طلؼَ ٖٓ خ٤ش ، طَ٘ خ٤ش حُـضحء - ٖٓ ٣طغ ٝحُذ٣ٚ ٣َ٘ سمخ ٛٔخ  : ٓؼَ
 طؼشد  ظشف ٓ٘قٞد ُلؼَ حُؾشه  [أ٣ٖ ، أ٣٘ٔخ ، أ٠ٗ ، ك٤ؼٔخ ]أدٝحص حُؾشه .

 طؼشد  كخ٫ا ؿخُزخ  [٤ًلٔخ]أدحس حُؾشه .

 ٞ٫ٝ ٣ئػِّش ػ٠ِ أدٝحص حُؾَّشه ك٢ حُؼَٔ دخٍٞ كشٝف حُـش ػ٤ِٜخ، ٗل
ٍْ أٗضٍ ْ"  ِْ ط٘ض " . ػ٠ِ أ٣ِّٜ

 ٓخ " ٫ طقزلخٕ ُِؾشه ا٫ ارح حطقِض رٜٔخ : ك٤غ ، ٝار  "
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 ّكؼَ حُؾشه حُـخصّ أٝ ؿٞحرٚ ارح ًخٕ ٓخم٤خا أٝ أٓشحا ٣ٌٕٞ ٓز٤٘خا ك٢ ٓلَ ؿض  .

 أدٝحص حُؾشه ؿ٤ش حُـخصٓش ٢ٛ  :
 (ُّٔخ– ًِٔخ - ٫ُٞ - ُٞ - ارح ): ٠ٛ: أدٝحص حُؾشه ؿ٤ش حُـخصٓش  

٢ٛٝ ٫ طـضّ حُلؼَ رؼذٛخ ، ٝ اٗٔخ طشرو كوو ر٤ٖ كؼ٢ِ حُؾشه ٝ حُـٞحد ، أ١ رٔؼ٠٘ إٔ حُلؼَ ٣ٌٕٞ رؼذٛخ ٓشكٞػخ ارح 

. ًخٕ ٓنخسػخ ٣ٌٕٝٞ ٓز٤٘خ ارح ًخٕ ٓخم٤خا 

ّْ حُشخخء}:  ٓؼَ .  {ُٞ حٗقق حُ٘خط حعظشحف حُوخم٢}-    .  {ارح حٗظؾشص حُق٘خػش ػ
.  {٫ُٞ حخظ٬ف ح٧رٝحم ُزخسص حُغِغ}- 

 {ًِٔخ طغِق  ؽزخر٘خ رخُؼِْ  حسطوْض ر٬دٗخ } 

  . {ُٔخ حُظو٠ حُـٔؼخٕ ػزض حُؾـخع ٝ كش حُـزخٕ }- 

 الزشاٌ عٕاة 

انششط ثبنفبء 

:  ٣ـذ حهظَحٕ ؿٞحد ح١َُ٘ رخُلخء ك٢ حُلخ٫ص ح٥ط٤ش

   ارح ًخٕ ؿٞحد حُؾشه ؿِٔش حع٤ٔش أ ٝ ؿِٔش إ أٝ اكذٟ أخٞحطٜخ  .

ْ :  ٓؼَ  ًُ َ كخَّللُ ٗخفُش ْٕ طَُْ٘قُشٝح هللاَّ . إ طؼخؽش حُِجخّ كبٗي ٜٓ٘ـْ   .اِ

(ح٫عظلٜخّ– ح٠ُٜ٘ – ح٧ٓش )كؼ٤ِش كؼِٜخ هِز٢  ارح ًخٕ ؿٞحد حُؾشه ؿِٔش 
ُ } :  ٓؼَ ُْ هللاَّ ٌُ َ كخطَّزُِؼ٢ٗٞ ٣ُْلزِزْ َٕ هللاَّ ْْ طُِلزُّٞ ْ٘ظُ ًُ  ْٕ  { هَ ا

. {ٜٓٔخ طٞحؿٚ ٖٓ ٓقخػذ ك٬ طظـشدْد  }- 

ذ ؟ }-  ـِ ْٕ طشْد حُظلٞم كَٜ طزحًُش ر   {ا
  (رِٖ)ارح ًخٕ ؿٞحد حُؾشه ؿِٔش ٓ٘ل٤ش                                        . 

. {ٖٓ ٣ضسع ؽًٞخا كِٖ ٣ـ٠َ٘ ا٫ حُـشحف }– : ٓؼَ

  (رٔخ)ارح ًخٕ ؿٞحد حُؾشه ؿِٔش كؼ٤ِش ٓ٘ل٤ش.  

ُّ } :  - ٓؼَ . {ٓظ٠ طئِد ػِٔي رخطوخٕ كٔخ ط٘ذ
  (روذ)ارح ًخٕ ؿٞحد حُؾشه ؿِٔش كؼ٤ِش ٓغزٞهش.  

.  {ٖٓ أهخَع ٝحُذ٣ٚ كوذ أهخع هللا  } : - ٓؼَ

 ٤َُظ – ػغ٠ )ارح ًخٕ ؿٞحد حُؾشه ؿِٔش كؼ٤ِش كؼِٜخ ؿخٓذ  ًـ – َْ . (٫كزَّزح–  كزَّزح رجْظَ – ْٗؼ
. {ٖٓ ٣ظشحؿْغ ػٖ حُلّن كزجَظ ٓخ ف٘ـغ }  - :ٓؼَ 

ْْ كؼغ٠ إٔ ٣لخُلي حُظٞك٤ــن }  . {ٓظ٠ طغظو

. {ٖٓ ؿؾ٘خ ك٤ِظ ٓ٘خ}: - (ؿ) هخٍ حُشعٍٞ

 (رخُغ٤ٖ أٝ عٞف)ارح ًخٕ ؿٞحد حُؾشه ؿِٔش كؼ٤ِش ٓغزٞهش.  
ٍُ ح٫كظشحّ ٝحُظوذ٣ش {ٖٓ ٣ق٘غ } : - ٓؼَ . {حُخ٤ش كغ٤٘خ

َف ُْٗق٤ِِِٚ َٗخسحا }: -  هخٍ طؼخ٠ُ ْٞ ظُِْٔخا كََغ َٝ ا  حٗخ َٝ َْ َرَُِي ُػْذ ْٖ ٣َلَْؼ َٓ َٝ}. 

  :ُؿٔؼض ٛزٙ ح٧كٞحٍ حُغزغ ك٢ هٍٞ حُؾخػشِ ٝهذ 
ٍذ } ِٓ خ ـَ ٤َّشٌة هَِز٤َِّشٌة ٝرِ ِٔ ْٖ ٝرِوَْذ ٝرخُظَّْغ٣ٞق * حْع  .{ٝرٔخ َُٝ

:  رزكش أٌ 

 ارح  حهظشٕ ؿٞحد حُؾشه حُـخصّ رخُلخء كؤٕ حُـِٔش حُلؼ٤ِش أٝ ح٫ع٤ٔش حُٔظقِش رٜخ حُلخء طٌٕٞ ك٢ ٓلَ ؿضّ ؿٞحد حُؾشه  .

حُلؼَ حُٔنخسع حُٞحهغ ك٢ ؿٞحد حُؾشه  حُٔوظشٕ رخُلخء ٣ؼشد كغذ ٓٞهؼٚ ك٢ حُـِٔش .

 . [كؼَ ٓنخسع ٓشكٞع رخُنٔش ]ٓظ٠ طـظٜذ كغٞف طغٔٞ   :   ٍ ــٓغ

آخ ٝحهؼش ك٢ ؿٞحد حُؾشه أٝ سحرطش ُـٞحد حُؾشه : حُلخء :   اػشحد حُلخء
 ػ٬ٓخص ؿضّ حُلؼَ حُٔنخسع :

. ٤ُ٘لْن ًَ ٌْٓ٘ ك٢ عز٤َ هللا  .-ارح ًخٕ حُلؼَ فل٤ق ح٥خش   :  حُغٌٕٞ - 1

ُْ ٣ذُع حُٔئٖٓ ُِؾش   .-ارح ًخٕ حُلؼَ ٓؼظَ ح٥خش رخ٧ُق :  كزف كشف حُؼِش - 2



                                                                            

 
124 

 

ٓ٘ظيٟ ح٫ٓظلخٕ حُظؼ٠ٔ٤ِ  |  ُِٜق حُؼخ٠ٗ حُؼخٟٗٞح٤ُِٓٞش ك٢ ُـظ٘خ حُـ٤ِٔش

 

 

٣َٗق ح٣َُ٘ق  / حػيحى أ 
01003514468 

 
 0452963479ادفٌنا ــ بجوار المعدٌةسنتر البروؾ   

. ارح ًخٕ ٖٓ ح٧كؼخٍ حُخٔغش :  كزف حُٕ٘ٞ  - 3

. حُشؿخٍ ُْ ٣ظشًٞح حُوظخٍ كظ٠ حُ٘قش  - 4
 ِٚحُلؼَ حُٔنخسع حُٔؼطٞف ػ٠ِ كؼَ ٓنخسع ٓـضّٝ  هزِٚ كٜٞ ٓـضّٝ ٓؼ  .

. إٔ طزحًش ربخ٬ؿ ٝ طـظْٜذ ٣٘خد٣ي حُظلٞم  :ٍــٓغ

عضو انًضبسع فٗ عٕاة 

انطهت  

 [ح٧ٓش أٝ ح٢ُٜ٘ ]ًزُي ٣ـضّ حُٔنخسع ارح ٝهغ ؿٞحرخا ُِطِذ

ْْ ): ٍــٓغ ٌُ ْذ َُ ـِ ُْ حْدُػ٢ِٗٞ أَْعظَ ٌُ ٍَ َسرُّ هَخ َٝ) .
. ٫ طوقشٝح ك٢ ػٌِْٔ ط٘خُٞح حُ٘ـخف 

 ُٝـضّ حُٔنخسع ك٢ ؿٞحد حُطِذ ؽشٝه ٢ٛ  :

. إٔ  ٣ظوذّ حُطِذ ػ٠ِ حُلؼَ حُٔنخسع- 1
ْْ كشفش طظُٜش ُي): إٔ ٣ٌٕٞ حُٔنخسع حُٔـضّٝ  ٓظشطزخا ػ٠ِ حُطِذ رؤٕ ٣ٌٕٞ ٓغززخا ػ٘ٚ ك٬ ٣ـٞص حُـضّ ك٢ ٓؼَ- 2  .(حؿظ٘

ُٕ ٖٓ ح٧عِذ  ٣لظشعي): ك٬ ٣ـٞص حُـضّ ك٢ ٓؼَ– إٔ ٣ٌٕٞ حُـٞحد رؼذ ح٠ُٜ٘ أٓشحا ٓلزٞرخا - 3 . (٫ طذ

ثُبء انفؼم 

: انًضبسع 

 ٖحُلؼَ ح٠ُٔخٍع ٓز٢ّ٘ ك٢ كخُظ٤ : 

َٖ ح٧ػ٬ّ:  ٓز٢٘ ػ٠ِ حُغٌٕٞ ارح حطقِض رٚ ٕٗٞ حُ٘غٞس        ٓؼَ -  ْٔ . حُطخُزخص ٣شع
ظ٘خ :  ٓز٢٘ ػ٠ِ حُلظق ارح حطقِض رٚ ٕٗٞ حُظ٤ًٞذ           ٓؼَ -  ّٓ َّٕ أ . ٝهللا َُظ٘ظقَش

    

  

 أسلوب القسم وتوكٌد جوابه
 
 

 هو من أسالٌب التوكٌد وٌتكون من:  

 (حُظخء– حُزخء – حُٞحٝ  )كشكخا ٓؼَ   (أ)ٝهذ طٌٕٞ  : أىحس حُؤْ   (1)
 (هللا)ٝحُظخء ٫ طذخَ ا٫ ػ٠ِ  (٣ؼشد ٓخ رؼذٛخ حعٔخ ٓـشٝسحا )٠ٛٝ كشٝف هغْ ٝؿش 

 (أهغْ – أكِق  )ٝهذ طٌٕٞ كؼ٬ا ٓؼَ  (د)

 (ك٤خس - سأط– ػ٤ٖ– سد حٌُؼزش– هللا )ٝٛٞ ًَ ٓخ ٣ُؼظْ ٓؼَ  : حُٔؤْ رٚ( 2)

 ٓئًذس أٝ ؿ٤ش ٓئًذس           (ؽ)ٓؼزظش أٝ ٓ٘ل٤ش              (د)      حع٤ٔش أٝ كؼ٤ِش  (أ) 
  ارح ًخٕ ؿٞحد حُوغْ ؿِٔش حع٤ٔش ٓؼزظش ٣ـٞص إٔ طئًذ   

 

  {.طخَّلل إ حُل٤خس ًلخف  }:             ٓؼَ (إ ٝكذٛخ )  رــ
 {ٝسد حٌُؼزش إ حُلن ُٔ٘ظقشٌة :       }  ٓؼَ(إ ٝح٬ُّ)أٝ رـ 

. . ك٬ طئًذ, ارح ًخٕ ؿٞحد حُوغْ ؿِٔش حع٤ٔش ٓ٘ل٤ش  

 {.ٝك٤خطي ٓخ ٗخؿق حٌُغٍٞ }    :          ٍــٓغ       

  {. رخَّلل ٫ اًـشحٙ ك٠ حُذ٣ـٖ }                            
   :اًح ًخٕ ؿٞحد حُؤْ ؿِٔش كؼ٤ِش حُٔؼزظش طئًي د

 [.ٝهللا هذ أكِق حُٔئٕٓ٘ٞ: ]ٓؼَ(هذ ٝكذٛخ)طئًذ د( ٓخك)ارح ًخٕ كؼِٜخ (1)

. [ٝهللا ُوذ أكِق حُٔئٕٓ٘ٞ]               :      ٓؼَ( هذ+ ح٬ُّ )أٝ طئًذ رـ   (2)
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( ٕٗٞ حُظ٤ًٞذ:)ارح ًخٕ كؼِٜخ ٓنخسػخ ٝحهؼخ ك٠ ؿٞحد حُوغْ ،ٓظقَ رخ٬ُّ، دح٫ا ػ٢ِ ح٫عظوزخٍ، ٓؼزظخ،  طئًذ د (3)

َّٖ حُ٘ـخف]:      ٗوٍٞ  [ٝهللا ٧كوو
 

 اًح ًخٕ ؿٞحد حُؤْ ؿِٔش كؼ٤ِش ٓ٘ل٤ش ك٬ طئًي    

 {رخَّلل ٫ ٗخٓض أػ٤ٖ حُـز٘خء }. {ٝهللا ٓخ هِض حٌُزد}- 

 {ٝك٤خطي ُٖ أؽٜذ حُضٝس }0{طخَّلل ُْ أهقش ك٠ ػ٢ِٔ}-
 .{ٝسأط أر٤ي ٫ ٣لِق حُظخُٕٔٞ}-

ؽبالد رٕكٛذ انفؼم 

ثبنٌُٕ 

  {حُٕ٘ٞ }٣ٔظ٘غ ط٤ًٞذٙ رـ : ( ُلؼَ حُٔخم٠ ح) 

  ({حُٕ٘ٞ }ط٤ًٞذٙ رـ ٣ـٞص  : (حُلؼَ ح٧ٓش 
ّٕ  )حفزش ػ٠ِ حُؾذحثذ  أٝ    (حفزش

( حعؼ٤ٖ)َع ك٠ حُخـ٤ش    أٝ  ــحط

  :ُٚ ػ٬ع كخ٫ص ٠ٛٝ   (حُلؼَ حُٔنخسع  )

 ــ : ٣ـذ ط٤ًٞذ حُلؼَ حُٔنخسع رخُٕ٘ٞ ارح طٞحكشص ك٤ٚ حُؾشٝه ح٥ط٤ش - 1
 دح٫ا ػ٢ِ ح٫عظوزخٍ (4 )   .ٓؼزظخا  (3)    .ٓظق٬ا رخ٬ُّ (2   ).ارح ًخٕ ؿٞحرخا ُوغْ (1)

:  ٓؼَ هُٞ٘خ

ّٕ حُـؼذٍ ر٤ٖ حُ٘خط}      ـ  ّٕ رخُــ٘ش حُـٔئٕٓ٘ٞ } .   - {ٝهللا ٤ُ٘ظؾش . {ٝهللا ٤ُلٞص
َّٖ حُؾؼش ارح ٛضَّ حُٞؿذحٕ}-       َّٖ هللا ُي حُ٘ـخف} .-{طخَّلل ٤ُـِٔ     .{ٝسأط أر٤ي ٤ٌُظز

َّٖ حُــٔـذُ  }      - َّٖ حُٔزخدة ح٩ٗغخ٤ٗش }  .         -{ٝكــ٤خطي  ٤ُظلٞه . {طخَّلل  ُظظلوو

: دًا ـــاو طـــِ 

ٝك٠ آخشٙ  (ُـ  )ٝك٠ أُٝٚ (ٝهللا)مغ هزَ حُلؼَ(ٓز٤٘خا )ارح هِذ ٓ٘ي ؿؼَ حُلؼَ حُٔنخسع ٝحؿذ حُظ٤ًٞذ رخُٕ٘ٞ أٝ 

( َّٕ) .

 .  {ٝهللا ٤ُللظٖ حُؼَٔ ًشحٓش ح٩ٗغخٕ}  –  [٣للع حُؼَٔ ًشحٓش ح٩ٗغخٕ] :   ٓؼَ
 (حعظلٜخّ/طشؿ٢/ ط٢٘ٔ/ ٢ٜٗ/أٓش)ارح عزن رٔخ ٣ذٍ ػ٢ِ حُطِذ:٣ٝـٞص ط٤ًٞذٙ - 2

َّٖ ) أ٣ٜخ حُؼشر٠ُّ ٫ طظخِق   : ٗوٍٞ.           ػٖ حُشًذ (٫ طظخِل

َّٖ )٫ طشؿذ}  -   {(٤ُ٘ظؾشٕ) ٤ُ٘ظؾش حُغ٬ّ}.   -   { ك٤ٖٔ صٛذى(٫ طشؿز

ّٕ )٤ُض حُؾزخد ٣ؼٞد} ـ  ؟)َٛ طغخػذ حُٔلظخؽ }       – .{(٣ؼٞد ّٕ          {(َٛ طغخػذ
ّٖ )ُؼَ حُٔـظٜذ ٣ظلٞم } -  ّٖ )٬ٛ طللع ًشحٓظي }      –  {(٣ظلٞه  {(طللظ

:  داً ـــاو طـــِ

ارح هِذ ٓ٘ي ؿؼَ حُلؼَ حُٔنخسع ؿخثض حُظ٤ًٞذ رخُٕ٘ٞ مغ هزِٚ 
 (؟)ٝحًظذ حُـِٔش ٝك٠ آخشٛخ ػ٬ٓش (َّٕ )ٝك٠ آخشٙ  (َٛ)

َّٖ حُؼَٔ ًشحٓش ح٩ٗغخٕ ؟ }–  [٣للع حُؼَٔ ًشحٓش ح٩ٗغخٕ]:   ٓؼَ   -.  {َٛ ٣للظ

 :٣ٔظ٘غ ط٤ًٞذٙ ك٢ كخُظ٤ٖ- 3
 . ارح ُْ ٣ذٍ ػ٢ِ حُطِذ [د]    . ارح كوذ ؽشهخا ٖٓ ؽشٝه حُـٞحد [أ]

 .{٣٘ظؾش حُغ٬ّ}ـ  {ٝهللا ُغٞف أعظؾ٤ش رٟٝ ح٧ُزخد}: -ٍــٓغ

 {ٝهللا ُٖ ٣٘ظؾش حُزخهَ }–  {ٝهللا ُغٞف ٣٘ظؾش حُغ٬ّ} -       

ٍّ حُغ٬ّ ح٥ٕ}-         ّٕ . {ٝهللا ٤ُ٘ؾش
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:  داً ـــاو طــِ

ارح هِذ ٓ٘ي ؿؼَ حُلؼَ ٓٔظ٘غ حُظ٤ًٞذ رخُٕ٘ٞ مغ هزَ حُلؼَ  

 (٣للع)ٝحًظذ حُـِٔش (ٝهللا ُغٞف)

 ٝهللا ُغٞف ٣للع حُؼَٔ ًشحٓش ح٩ٗغخٕ- 

 
 

 اسما الزمان والمكان
 

 

.  اسم مؤخوذ من حروؾ الفعل ؛ لٌدل على زمان حدوث الفعل  :  حْٓ حُِٓخٕ
 .  اسم مؤخوذ من حروؾ الفعل ؛ لٌدل على مكان حدوث الفعل :  حْٓ حٌُٔخٕ

  

صٕؽ اعًٙ انضيبٌ 

ٔانًكبٌ 

       ٖٓ حُؼ٬ػ٢                                                     ٖٓ ؿ٤ش حُؼ٬ػ٢ 

  

ـ   َٓ ـ  -                                                       -ْ  -َ           ُٓ  ْ-- َ  -
ـ   َٓ           ْ-- ِ   -

:  حٓٔخ حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ ٖٓ حُلؼَ حُؼ٬ػ٢ : أ٫ًٝ 

لَْؼَ:)، ٝحُٞصٕ  (ٗؤط٢ رٜٔخ ٖٓ حُلؼَ حُٔخم٢ رض٣خدس ٤ْٓ ٓلظٞكش ػ٠ِ كشٝف حُلؼَ لِْؼَ ) رلظق حُؼ٤ٖ أٝ ( َٓ َٓ
 رٌغشحُؼ٤ٖ  (

لْؼََ–  (أ) َٓ  ُٕٝ:  

. نؤتً به من الفعل الصحٌح َمضُموم الَعٌن أو َمْفتوحها فً المضارع  – 1
ـْخـَشؽ :  ٣خـُشؽ    :    خشؽ   -    ْٓذَخـَ   : ٣ذُخـَ   :      دخَ   :  أٓؼِش  َِْؼذ     : ٣َِؼذ ُ        :    ُؼذ     - َٓ َٓ-

ـْقَ٘غ    :      ٣قَ٘غ     :         ف٘غ    َٓ
. مباشرة    (ما كان آخره حرؾ علة )نؤتً به من الفعل المعتل الناقص  – 2

ْغـَؼـ٠  :  عؼ٠ :  أٓؼِش ـَشٟ  :  ؿشٟ  -  َٓ ـْ ـ ٟ  : أٟٝ  -  َٓ َٝ
ـؤْ َٓ  - ٟٞٛ : ٟ َٞ ـْٜـ َٓ .

: دًا ـــاو طـــِ 

لَْؼَ )طؤط٢ ػ٠ِ ٝصٕ (ٝعطٚ أُق  )ٓؼظْ أعٔخء حُضٓخٕ ٝ حٌُٔخٕ  ٖٓ حُلؼَ ح٧ؿٞف  –  1 أٟ  رض٣خدس ٤ْٓ ػ٠ِ  (َٓ
. كشٝف حُلؼَ حُٔخم٢  كوو 

.  ٓلخص : كخص – ٓوخٍ : هخٍ – ٓوخّ : هخّ – ٓذحس : دحس – ٓغخس : عخس  

حُلؼَ حُؼ٬ػ٢ حُٔنؼق  ٣ؤط٢ ؿخُزخا دٕٝ كي حُظنؼ٤ق   -  2

ـلـّش   :  كـشَّ  :أٓؼِش  ـٔـّش  : ٓـشَّ  -  َٓ ـوـّش : هـشَّ  - َٓ َٓ  .
– ٓذرـش -  ٓذسعش - ٓضسػش   : أٓؼِشُظذٍ ػ٠ِ حٌُؼشس : هذ طذخَ طخء حُظؤ٤ٗغ حُٔشرٞهش ػ٠ِ حعْ حٌُٔخٕ ٖٓ حُؼ٬ػ٢   – 3

.  ٌٓظزش  

 (َمْفِعل  )على وزن- (ب ) 
. ٗؤط٢ رٚ ٖٓ حُلؼَ حُقل٤ق ٌٓغٞس حَُؼ٤ٖ ك٢ حُٔنخسع  – 1

ِِظ  : ٣ـُِِظ : َؿََِظ  : أٓؼِش ـْ .  ٜٓـزِـو  : ٣ٜـزـِو  :  ٛزو  -  َٓ

.  ٓزخؽـــشس   (أُٝٚ ٝحٝ )ٗؤط٢ رٚ ٖٓ حُلؼَ حُٔؼظَ حُٔؼخٍ  –  2

ُِـذ  : ُٝذ  ْٞ .  ِٓٞمغ : ٝمغ  -  ِٓٞعْ   : ٝعْ  -  ِٓٞػذ : ٝػذ  -  ٓٞهِق  :  ٝهق -  ٓٞهِغ  : ٝهغ  - ِٓٞسد  : ٝسد - ٓ
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لِْؼَ ) ٛ٘خى ًِٔخص ؿخءص ػ٠ِ ُٕٝ * لْؼََ )ٝه٤خٜٓخ (َٓ َٓ)  

ذ  :  أٓؼِش  ـِ .  ٓ٘زـِض  - ٓؾِشم  -  ٓـِشد  -  ٓغ
 :اسما الزمان والمكان من الفعل ؼٌرالثالثً: ثانٌاً 

ــ   ُٓ -   -َ  -   -   ٗؤط٢ رٜٔخ ر٘لظ هش٣وش حعْ حُٔلؼٍٞ                

.            ٝٗلشم ر٤ْٜ٘ رخُٔؼ٠٘  كوو 

:  ح ـأيضم

ـِظـوَـ٠ ح٧فذهخء  – 1 ُٓ . ................................. ح٤ُّٞ 

ـِظـوَـ٠ حُؾزخد   – 2 ُٓ .................................. حُ٘خد١ 
ـِظـوَـ٠ حُٔظلٞه٤ٖ  – 3 ُٓ .................................. حُؼِْ 

:  دًا  ــاو طــِ

 . (ُٓٞذ -  ٓطِغ  -  ٓٞعْ  – ٓٞػذ -  ٓغظوزَ   ) ًِٔخص ؽ٤ٜشس ك٢ ح٫ٓظلخٗخص ، ٝطؤط٢ ؿخُزخا  ًؤعٔخء صٓخٕ  - 1
   (ٓ٘زغ  -  ٓٞهٖ  -   ٓـخٍ  -    ٓٞهق-  ٓـظٔغ    ) ًِٔخص ؽ٤ٜشس ك٢ ح٫ٓظلخٗخص ، ٝطؤط٢ ؿخُزخا  ًؤعٔخء ٌٓخٕ   - 2

ؽبٌ ــؤال االيذــط

. حٓظوَؽ حْٓ ُٓخٕ  ، ٝحْٓ ٌٓخٕ 

ـ    ، ٝح٧ؽٜش ٓخ ٣ؤط٢ ٖٓ حُؼ٬ػ٢  ٝػ٘ذ حُزلغ -   :ُ٪ؿخرش ُٓ ـ     أٝ     َٓ ًّش إٔ حع٢ٔ حُضٓخٕ ٝحٌُٔخٕ  ٣زذإٓ رـــ      طز

.   ػ٘ٚ ٗزلغ ػٖ حعْ ٌٕٓٞ ٖٓ أسرؼش أكشف ، ٣ٝزذأ ر٤ْٔ ٓلظٞكش ، ٝػ٬ٓظٚ ػ٘ذ كزف ح٤ُْٔ ٗـذ كؼ٬ا ٓخم٤خا أٓخٓ٘خ 

ٗزـغ ػٖ حعْ ٣زذأ ر٤ْٔ ٓنٔٞٓش ، ٝٓلظٞف ٓخ هزَ ح٥خش  ، ٝٓخ دٍ ػ٠ِ صٓخٕ ك٢ ؿِٔظٚ كٜٞ حعْ : ٖٓ ؿ٤ش حُؼ٬ػ٢ - 
.  صٓخٕ ، ٝٓخ دٍ ػ٠ِ ٌٓخٕ ك٢ ؿِٔظٚ كٜٞ حعْ ٌٓخٕ ، ؿ٤ش رُي كٜٞ حعْ ٓلؼٍٞ ؿخُزخا 

 

 

 

 المصادر الصرٌحة
 

 .أى اسم ٌدل على الحدث ذاته. هو اسم ٌدل على الحدث مجردا من الزمان  :المصدر* 

 يصبدسانفؼم انضالصٗ 

  .وعلى غٌرها من األوزان. {َفِعٌل- فَُعال- فُْعلَة- َفَعالن- فَِعال- فَِعالَة }: هى مصادر سماعٌة تأتى غالبا على األوزان اآلتٌة * 

 :ك٤ٔخ ٣ذٍ ػ٠ِ كشكش أٝػَٔ: {كَِؼخُش}- 1
 .{ ِخ٤خهش– ِف٘خػش – طِـخسس – ك٬ِكش –صسحػش }: ٓؼَ

 :فٌما ٌدل على حركة أو اضطراب: {َفَعالن }- 2
٤َِخٕ  }: ٓؼَ َٞسحٕ –َؿ ٫ََٕٞ– َخلَوَخٕ – ؿَش٣َخٕ – ٤ََٛـخٕ – ك  .{ َؿ

 :فٌما ٌدل على رفض أو امتناع: {فعال }- 3
 . { ِنفار– ِجماح –إباء  }:مثل

 .فٌما ٌدل على صوت : {فعٌل }- 4
 .{ فحٌح – خرٌر – هدٌر – نهٌق – صهٌل –زبٌر  }: مثل

 .(سإ٣ش/ سأٟ  )،  (ػزٝرش/ ػزد) 
 :فٌما ٌدل على صوت وداء: {فُعال}- 5

 .{ ُنَباح – ُزَكام –ُسَعال  }:مثل
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 :فٌما ٌدل على لون: {فُْعلة }- 6
 .{ ُحْمرة – ُزْرقة – صفرة –ُخضرة  }: مثل

يصبدس انفؼم انشثبػٗ 

 ٔأٔصاَّ

ََ  )ارح ًخٕ حُلؼَ ٓـشدح ؿ٤ش ٓنؼق ػ٠ِ ٝصٕ- 1  :{كَْؼََِِش }٣ٌٕٞ حُٔقذس ػ٠ِ ٝصٕ  (كَْؼَِ
 .{ػشرذ          ػشرذس -  رؼؼش            رؼؼشس   -  صخشف              صخشكش   }: ٓؼَ

ََ  )ارح ًخٕ حُلؼَ ٓـشدحٓنؼق ػ٠ِ ٝصٕ-  2  : {كِْؼ٬ٍ- كَْؼََِِش }٣ٌٕٞ حُٔقذس ػ٠ِ ٝصٕ  (كَْؼَِ

  ٝعٞعش                            صُضُش                        
 .صُضٍ              صُضحٍ -  ٝعٞط              ٝعٞحط     }: ٓؼَ

. {اكؼخٍ}ٝٓقذسٙ  (أكؼَ)ٝصٕ ػ٠ِ  ارح ًخٕ حُلؼَ- 3

 {أػط٠                 اػطخء  -   أػِٖ               اػ٬ٕ   -   أهزَ              اهزخٍ     } : ٓؼَ

 : ارح ًخٕ حُلؼَ حُشرخػ٠ ٓخظٞٓخ رؤُق  ػ٘ذ حُٔقذس طوِذ ح٧ُق ٛٔضس:حٗظزــــــٚ 
 .{اكِْؼِش أٝ اكَخُش }٣ٌٕٞ حُٔقذس ػ٠ِ ٝصٕ   ٝحُلؼَ أؿٞف ٝ (أكؼَ)ٝصٕ حُلؼَ كبرح ًخٕ  

 .{أٛخٕ              اٛخٗش -  أؿخد            اؿخدس    -    أؽخس          اؽخسس    } :ٓؼـَ

لَخػِش  }ٝٓقذسٙ  (كخَػَ)ػ٠ِ ٝصٕ  ارح ًخٕ حُلؼَ- 4 ُٓ  .{كَِؼخٍ  أٝ  
 ٗوخػ     ٗخهؼ                 -             ؿخٛذ              ؿٜخد      :   ٓؼَ- 

 ٓ٘خهؾش -                                                                    ٓـخٛذس      

ََ )ػ٠ِ  ٝصٕ  ارح ًخٕ حُلؼَ-  5  .{طلؼ٤َ}ٝٓقذسٙ  (كَؼَّ

د             طوش٣ذ-    سؿِّذ             طشؿ٤ذ  –ػظَّْ            طؼظ٤ْ  }: ٓؼَ  .{هشِّ
 .{طلؼِش }. كبرح ًخٕ حُلؼَ ٓؼظَ ح٥خش ٣ٌٕٞ حُٔقذس ػ٠ِ ٝصٕ 

٠ًَّ                          طض٤ًش-       سر٠ّ                      طشر٤ش           }:  ٓؼَ  . {ص

 يصبدس انفؼم انخًبعٗ

 
 :آخشٙ إ ًخٕ ٓزذٝءحا رٜٔضس ٝفَ ٣ئخز حُٔخم٢، ٓغ ًغش ػخُؼٚ ٝص٣خدس أُق هزَ- {أ}

 . {حٗلؼخٍ}٣ٌٕٞ ٓقذسٙ  (حٗلؼَ)ٝصٕ ػ٠ِ  ارح ًخٕ حُلؼَ-  1
 .{حٗذكغ              حٗذكخع  -    حٗطِن             حٗط٬م -  حٗوغْ        حٗوغخّ   }: ٓؼَ 

 . (حكظؼخٍ)ٝٓقذسٙ  (حكظؼَ)ٝصٕ ػ٠ِ  ارح ًخٕ حُلؼَ- 2

 .{حؿظٜذ              حؿظٜخد -  حٗظقش         حٗظقخس  - حهظشد          حهظشحد  }:  ٓؼَ 

 : ارح ًخٕ حُخٔخع٠ ٓخظٞٓخ رؤُق  ػ٘ذ حُٔقذس طوِذ ح٧ُق ٛٔضس:حٗظزـــٚ 
 {حسطن٠         حسطنخء  -  حٗضٟٝ          حٗضٝحء -   حػظذٟ         حػظذحء   }:  ٓؼَ

ََّ  )ٝصٕ ػ٠ِ  ارح ًخٕ حُلؼَ- 3  . (حكؼ٬ٍ)ٝٓقذسٙ  (حكؼ

ٍَّ                  حك٫ٍٞ-   حخنش                حخنشحس      }: ٓؼَ   .{حكٞ
: ٓخ هزَ آخشٙ إ ًخٕ ٓزذٝءحا رظخء صحثذس ٣ئخز حُٔخم٢ ٓغ مْ - {د}

 . (طلخُػَ)ٝٓقذسٙ  (طلخَػَ)ٝصٕ ػ٠ِ  ارح ًخٕ حُلؼَ- 1

  .{هَُط٘خهََ              ط٘خ-  طغخَْٛ             طغخُْٛ   -    طوخطََ           طوخطَُ    } ٓؼَ - 

 :ارح ًخٕ حُخٔخع٠ ٓزذٝءح رظخء ٝٓ٘ظ٤ٜخ رؤُق  ػ٘ذ حُٔقذس طوِذ ح٧ُق ٣خءح: حٗظزٚ 
 طغخٟٝ                   طغخ٣ٝخ-  طٜخدٟ              طٜخد٣خ     -   طغخ٠ٓ           طغخ٤ٓخ      : ٓؼَ

       ٍّ ٍٝ -                          طٜخٍد         -                                                    طغخ  طغخ

َ) ٣ٌٕٞ ٓقذسٙ (طَلؼََّ)ارح ًخٕ حُلؼَ ػ٠ِ ٝصٕ - 2 . (طَلؼُّ
َْ : } ٓؼَ خا              طََؼَِّ خ      -  طََؼُِّٔ رخ -   طلَّْٜ               طلُّٜٔ َد              طوشُّ  .{طوشَّ
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 : ارح ًخٕ حُخٔخع٠ ٓزذٝءح رظخء ٝٓ٘ظ٤ٜخ رؤُق  ػ٘ذ حُٔقذس طوِذ ح٧ُق ٣خءح:حٗظزـــــٚ 
٠ًَّ            طض٤ًخ     : ٓؼَ   ط٠٘ٔ               ط٤٘ٔخ-   طخط٠                طخط٤خ -   طض

ٍٖ -                                                 طضٍى                                  طخٍو      طٔ
   

 يصبدس انفؼم انغذاعٗ

 

 :آخشٙ  ٣ئخز حُٔخم٢، ٓغ ًغش ػخُؼٚ ٝص٣خدس أُق هزَ- {أ}

 . (حعظلؼخٍ)ٝ ٣ٌٕٞ ٓقذسٙ  (حعظلؼَ)ٝصٕ حُلؼَ * 

ََ - حعظؼٔش            حعظؼٔخس } :ٓؼَ َٔ خ٫ا             حْعظَْؼ َٔ  . { حعظوَ                حعظو٬ٍ -حْعظِْؼ
حعظلِْؼِش أٝ  }٣ٌٕٞ حُٔقذس ػ٠ِ ٝصٕ   . {هزَ آخشٙ أُق }ٝحُلؼَ أؿٞفٝ (أكؼَ)ٝصٕ حُلؼَ ارح ًخٕ   :حٗظزٚ

 .أٟ طوِذ ح٧ُق ا٠ُ طخء ٓشرٞهش ك٠ آخش حُٔقذس . {حعظلَخُش

 .{حعظٔخٍ             حعظٔخُش -  حعظوخّ           حعظوخٓش -   حعظؼخٕ         حعظؼخٗش}: ٓؼَ
 :ارح ًخٕ حُغذحع٠ ٓخظٞٓخ رؤُق  ػ٘ذ حُٔقذس طوِذ ح٧ُق ٛٔضس : حٗظزٚ

 . {حعظِو٠                    حعظِوخء-    حعظؾشٟ                حعظؾشحء          }:  ٓؼَ

 اعى انًشح

 .ٛٞ حعْ ٣ذٍ ػ٠ِ كذٝع حُلؼَ ٓشس ٝحكذس*

 .(كَْؼِش )رؾشه أ٫ ٣ٌٕٞ حُٔقذس ح٧ف٠ِ ػ٠ِ ٝصٕ (كَْؼِش )فٞؿش ٖٓ حُؼ٬ػ٠   ٣قخؽ ػ٠ِ ٝصٕ - 1

ؿِظ أكٔذ .  . كَظَْلشكظلض حُزخد . - دهشدهض حُغخػش -  ؽشعش ُٜـٔش٣ظؼشك أر٘خء ؽؼذ كِغط٤ٖ : ٓؼخٍ 

 .َؿِْغش
  (ٝحكذس)ارح طؾخرٚ حعْ حُٔشس ٓغ حُٔقذس ح٧ف٠ِ ٗؤط٠ رخعْ حُٔشس ػٖ هش٣ن ٝفق حُٔقذس رٌِٔش :حٗظزٚ

 .ٛلٞس ٝحكذسٛلخ حُؼخُْ  .   -  دػٞس ٝحكذسدػخ حُٔئٖٓ هللا : ٓؼَ

 .ٖٓ ؿ٤ش حُؼ٬ػ٠ ػ٠ِ ٝصٕ حُٔقذس رض٣خدس طخء ك٠ أخشٙ رؾشه أ٫ ٣ٌٕٞ حُٔقذس ح٧ف٠ِ ٓخظٞٓخ رخُظخء- 2
 . حعظلْٜ حُطخُذ حعظلٜخٓش–.  ًزش حُٔق٠ِ طٌز٤شس: ٓؼَ 

  (ٝحكذس)ارح طؾخرٚ حعْ حُٔشس ٓغ حُٔقذس ح٧ف٠ِ ٗؤط٠ رخعْ حُٔشس ػٖ هش٣ن ٝفق حُٔقذس رٌِٔش :حٗظزٚ

 .أهزَ أكٔذ اهزخُش ٝحكذس.   -   حعظؾخس حُؼخهَ حعظؾخسس ٝحكذس: ٓؼَ

 اعى انٓٛئخ 

 .ٛٞ ٓقذس ٣ذٍ ػ٠ِ ٤ٛجش حُلؼَ ك٤ٖ ٝهٞػٚ* 

 .٫ٝ ف٤ـش ُٚ ٖٓ ؿ٤ش حُؼ٬ػ٠ (كِؼِٚ)٣قخؽ ٖٓ حُؼ٬ػ٠ كوو ػ٠ِ ٝصٕ :فٞؿٚ
ؾ٤ش ٛخدثشٓؾض حُلظخس :   ٓؼخٍ  . ِٗظشس حُلخثش٫ ط٘ظش .   - ِٓ

 :حْٓ ح٤ُٜجش ٣ؤط٠ ػ٠ِ ػ٬ع ٍٛٞ   ٠ٛٝ

 ِؿَِْغش ؿِظ أكٔذ: ٓؼَ:   أٟ ؿ٤ش ٓٞفٞف أٝ ٓنخف:  ٓلشد- 1

 .ِؿِغش ٓؼظذُش ؿِظ أكٔذ: ٓؼَ                :أٟ رؼذس ٗؼض ُٚ: ٓٞفٞف- 2
  .ِؿِْغش ح٤ٓ٧ش ؿِظ أكٔذ: ٓؼَ:           أٟ رؼذٙ ٓنخف ا٤ُٚ: ٓنخف- 3

 

 
 

 
مىـدر المًــالمص  
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 . (الحدث مجرداً من الزمان)وٌدل على معنى المصدر الصرٌح أى ٌدل على (مٌم زابدة)هو اسم مبدوء بـ 
 ٛٞؽ حُٜٔيٍ ح٠ٔ٤ُٔ :- 

- ـ :  ٣قخؽ ٖٓ حُؼ٬ػ٢ ٝؿ٤ش حُؼ٬ػ٢

لَْؼَ) ٣قخؽ ٖٓ حُؼ٬ػ٠ ػ٠ِ ٝصٕ  - ( أ )   :ك٠ حُل٬ص ح٥ط٤ش(َٓ

- (  س٠ٓ – أٟٝ – عؼ٠ ) ارح ًخٕ حُلؼَ ٓؼظَ ح٧خش ٓؼَ -  {1}

( َعْؼ٠ُ حُطخُذ)أٟ .        { حُطخُذ ٗلٞ حُ٘ـخف ؿ٤َٔٓغؼ٠-} 
(  ؿِظ – خشؽ – ُؼذ :-  ) ارح ًخٕ حُلؼَ فل٤لخا ٓؼَ -  {2}

( حُخشٝؽ ) أٟ .    { ا٠ُ حُؼَٔ ٓزٌشحا  حُٔخشؽًخٕ}-

(  ٝػ٠ – ٝك٠ :- ) ارح ًخٕ حُلؼَ ُل٤لخا ٓؼَ -  {4}
(  ٝكخءى ) أٟ  .        { رخُٞػذ ٓٞكخىٓخ أؿَٔ }- 

  يهؾٕظخ  :

   ٚلَْؼَ}هذ طخظْ ف٤ـ لَْؼِش} رظخء حُظؤ٤ٗغ حُٔشرٞهش كظقزق  {َٓ َٓ . }
  (ٓن٤ؼش - ٓلغذس  – ٓلخشس - ٓ٘لؼش  – ٓؼضس – ٤ٓغشس – ٓلزش – ٓٞدس  ) :-ٍ ـٓغ

لِْؼَ )٣قخؽ ػ٠ِ ٝصٕ –  (د)  (ٝهق – ٝػذ  ):- ارح ًخٕ حُلؼَ ٓؼخ٫ا ٓؼَ  (َٓ

( حُٞػذ )أٟ رـ .  {  رخُٔٞػذأػـز٠٘ ٝكخإى } : - ٍـٓغ
  صوؼه من ؼٌر الثالثى -:
  َ٣قخؽ ػ٠ِ ٝصٕ حعْ حُٔلؼٍٞ  أٟ ػ٠ِ ٝصٕ حُٔنخسع ٓغ ارذحٍ كشف حُٔنخسػش ا٠ُ ٤ْٓ ٓنٔٞٓش ٝكظق ٓخ هز

.  ح٥خش

 ًـ : أمثلة علً ؼٌر الثالث
( حعظــلــٜخّ) أٟ .            { ٝحملشٓغظلْٜح٩ؿخرش ػ٢ِ ًَ }- 

(  حعظخشحؽ ) أٟ .                       { حُزظشٍٝ ٝك٤ش ٓغظخشؽ- } 

( ح٫ُــظـوخء ) أٟ .                {  حُِٔظو٠ ٗوٍٞ ك٠ حُٞدحع ا٠ُ  }- 
( حٗــقشحف)أٟ .               { حُؼذٝ ر٬ سؿؼش ُٓ٘قشفًخٕ  }- 

 ات  ــمالحظ             -:
. حُٔؼ٢٘، دٕٝ حسطزخه رضٓخٕ أٝ ٌٓخٕ ٣ٝغظو٤ْ (ٓقذسٙ حُقش٣ق)ٗؼشف حُٔقذس ح٢ٔ٤ُٔ ػ٘ذٓخ ٣لَ ٓلِٚ-  [1]

 (حعْ حُٔلؼٍٞ/ حُٔقذس ح٢ٔ٤ُٔ/حُضٓخٕ ٝحٌُٔخٕ)طِظو٢ أعٔخء- [ 2]
. ك٢ ٝصٕ ٝحكذ ٖٓ ؿ٤ش حُؼ٬ػ٢، ٝٗلشم ر٤ْٜ٘ ٖٓ خ٬ٍ حُغ٤خم

. كٜزح حعْ ٌٓخٕ [ ح٧فذهخءٓـظٔغحُ٘خد١ ]ٓؼ٬ا ػ٘ذٓخ ٗوٍٞ

. كٜزح ٓقذس ٢ٔ٤ٓ [ حُؼِٔخء ٓؼٔشٓـظٔغ]ُٝٞ هِ٘خ         

. كٜزح حعْ  صٓخٕ [ حُٔظغخٓش٣ٖ ٬٤ُا ؿظٔغّ]ُٝٞ هِ٘خ         
 {ِٓظو٠ }:طٞمغ ٌٓخٕ حُ٘وو ك٠ ٛزٙ حُـِٔش (حعْ صٓخٕ) {أ}ُـؼَ حٌُِٔش  -  [3]

.  ح٧فذهخء........حُقزخف - 

  طٞمغ ٌٓخٕ حُ٘وو ك٠ ٛزٙ حُـِٔش  (حعْ ٌٓخٕ) {د} ُـؼَ حٌُِٔش .
.   ح٧فذهخء.........حُ٘خدٟ - 

  طٞمغ ٌٓخٕ حُ٘وو ك٠ ٛزٙ حُـِٔش  (ٓقذسح ٤ٔ٤ٓخ)  {ؽ}ُـؼَ حٌُِٔش .

  (ارح ًخٗض حٌُِٔش ؽ٤جخ ؿ٬٤ٔ)   ......ٓخ أؿَٔ -  

              (ارح ًخٗض حٌُِٔش ؽ٤جخ هز٤لخ)............ٓخ أهزق  [أٝ ]
 

اعىـــدر الصنـــالمص  
 

(تاء التؤنٌث المربوطة)تلٌها (ٌاء مشددة)هو اسم تلحقه مختوم بـ 
. ُِذ٫ُش ػ٢ِ ٓؼ٢٘ حُٔقذس رؾشه أ٫ ٣ٞفق رٚ 
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. {طخء حُظؤ٤ٗغ  + ٣خء ٓؾذدس+ حعْ  }                                     

 لةـــاألمث  -:
. { أَٓ ًَ حُؾؼٞدحُلش٣ش - } 

. { ٫ ط٤ِن ربٗغخٕ حُوشٕ حُلخدٟ ٝحُؼؾش٣ٖ حُٜٔـ٤ش - }

. { ُ٪ٗظخؽح٧عزو٤شؿؼِض حُلٌٞٓش  } - 

  ٚٛ٘خى كشم ر٤ٖ حُٔقذس حُق٘خػ٢ ٝح٫عْ حُٔ٘غٞد-:حٗــظـز   .
. إٔ حُ٘غذ ؿخُزخا ٓخ ٣ؤط٢ ٗؼظخا، أٓخ حُٔقذس حُق٘خػ٢ ك٬ ٣ؤط٢ ٗؼظخا - 1

إٔ حُ٘غذ ٣ؤط٢ ٓخظٞٓخا رخُظخء، ارح ًخٕ حُٔٞفٞف ٓئٗؼخا، - 2

 أٓخ حُٔقذس حُق٘خػ٢،ك٤ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٓخظٞٓخا رخُظخء حُذحُش ػ٢ِ حُٔقذس . 
(. حعْ ٓ٘غٞد. ){ طلون حٌُؼ٤ش ٖٓ ح٤ُٔذ٤ُخص حُلشد٣َّشح٧ُؼخد }- 

 (.ٓقذس ف٘خػ٢.          ) { ك٠ حطخخر حُوشحسحُلشد٣َّش٫ أكذ  }- 

 

 

 
 
 

 إلى أبنابى وزمالبى
هذا العمل بذلنا فٌه الكثٌر من الجهد والعرق وأنفقنا فٌه الطوٌل من الوقت وضحٌنا فٌه براحتنا ، ولم نبخل به 
على أحد ، ونسؤل هللا أن ٌنفع به وأن ٌجعله خالصا لوجهه الكرٌم وأن ٌجعله فى مٌزان حسناتنا وأن ٌؽفر به 

.  فال تبخل علٌنا وعلى والدٌنا بدعوة بظهر الؽٌب ٌصلح بها أحوالنا وذرٌتنا وٌرحم بها والدٌنا. وٌرحم والدٌنا 
إدفٌنا الثانوٌة للبنات / مدرسة / شرٌؾ فتح هللا الشرٌؾ/ أستاذ
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 .مشرؾ اللؽة العربٌة على المنتدٌات التعلٌمٌة بالعدٌد من المواقع 

  

 

 
 
 


